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PRODUKTIVE ÅR TRODS RESTRIKTIONER
Forskningsmiljøet på Kiropraktorernes Vi-
denscenter har både i 2020 og 2021 været 
meget produktivt: Knap 80 publikationer er det 
til dato blevet til i løbet af de to år, og 2021 er 
endnu ikke slut. Det er desuden lykkedes for-
skerne at opretholde deres gode samarbejde 
med forskere i udlandet, selv om planlagte ud-
landsophold og deltagelse i diverse konferencer 
er blevet påvirket af pandemien.

Den høje aktivitet har resulteret i fortjent hæ-
der til forskere fra Kiropraktorernes Videnscen-
ter: I 2021 er Jan Hartvigsen, Alice Kongsted 
og Rikke Krüger Jensen blevet udnævnt til 
Expertscape Experts indenfor deres forsk-
ningsområder, og også de øvrige forskere, der 
er tilknyttet videnscentret, udmærker sig på 
Expertscapes lister over forskere indenfor for-
skellige forskningsområder indenfor forskning i 
muskel- og skeletbesvær.

EFTERUDDANNELSE GIK ONLINE
Nedlukningen umuliggjorde fysiske kurser, men 
ikke muligheden for efteruddannelse. I stedet 
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SÅ TÆT PÅ ALMINDELIG DRIFT SOM MULIGT
I 2020 og 2021 opretholdt Kiropraktorernes Videnscenter et højt aktivitetsniveau blandt andet via 
arbejde fra hjemmearbejdspladser i en periode. Derved kunne vi fortsætte driften af videnscentret 
så tæt på normal hverdag som muligt, på trods af de udfordringer pandemien bragte. 

Det skyldes ikke mindst opbakning fra Kiropraktorernes Videnscenters bestyrelse til at fortsæt-
te aktiviteterne på videnscentret. Den gav den stabilitet og kontinuitet, der er nødvendig for, at 
Kiropraktorernes Videnscenter fortsat kunne opfylde sin rolle. Vi er meget taknemmelige for deres 
kontinuerlige støtte. 

I slutningen af 2020 skiftede vi navn og logo og blev til Kiropraktorernes Videnscenter. Desuden 
havde vi under nedlukningen stor fokus på at assistere klinikkerne i deres hverdag, bl.a. med digi-
tale løsninger, så klinikkerne kunne fortsætte med at hjælpe patienter i det omfang, konsultatio-
nen ikke krævede fysisk fremmøde i klinikken.



flyttede en stor del af efteruddannelseskurser-
ne online, så længe det ikke var muligt at mø-
des fysisk. Og onlinekurserne var meget popu-
lære. 

Enkelte kurser blev aflyst, mens en stor del af 
de kurser, der krævede fysisk tilstedeværelse 
blev flyttet til nye datoer efter forsamlingsre-
striktionerne blev ophævet, ligesom der blev 
åbnet for mulighed for at se eller gense gamle 
webinarer i en periode

Efter genoplukningen har der været fokus på at 
sammensætte et spændende og varieret udbud 
af efteruddannelseskurser til Fagligt Årsmøde til 
glæde for kiropraktorer, studerende og sekretæ-
rer. Dem kan man deltage i de næste par dage.

BILLEDDIAGNOSTISK GENNEMBRUD
I foråret 2021 blev det offentliggjort, at et sam-
arbejde mellem KirPACS og Region Midtjylland 
gav kiropraktorer adgang til billeddiagnostik i 
Region Midtjyllands billedindeks.

Samarbejdet var et banebrydende gennembrud 
og et mangeårigt arbejde, der bar frugt og stor 
glæde hos samarbejdets primus motor Klaus 
Doktor og Kiropraktorerne Videnscenter. 

Region Midtjylland er first mover på løsningen, 
og kiropraktorerne i regionen er de første der 

får glæde af den, men på sigt kan den også im-
plementeres i de øvrige regioner i Danmark.
I 2020 introducerede enheden en ny online 
billedviewer, Xero, der erstattede den hidtidige 
billedviewer ClearCanvas.

Da Xero er en browserstøttet online billedvie-
wer, er det ikke nødvendigt at lagre billeder lo-
kalt eller installere pladskrævende software på 
sin computer for at se billeder.  Alt man behøver 
er en god Internetforbindelse.

VELKOMMEN TIL KviK
Kvalitet i Kiropraktorpraksis (KviK) er den nyeste 
enhed på Kiropraktorernes Videnscenter.  Enhe-
den blev oprettet i 2021 for at videreføre arbej-
det med kvalitet og kvalitetsudvikling i kiroprak-
torpraksis som fastlagt i Landsoverenskomsten 
om Kiropraktik 2021.

Det primære formål med KviK er at sikre fortsat 
høj kvalitet i kiropraktorpraksis og skabe nogle 
gode og realistiske rammer, hvor kiropraktorer 
som autoriserede sundhedspersoner kan levere 
på de kvalitetstiltag, der bliver sat i søen. 

Siden oprettelsen af KviK har enhedens 3 kva-
litetskonsulenter, Marlene Øllegaard Terkelsen, 
Line Lyskjær og Andreas Bue Tøllner, arbejdet 
med at konkretisere enhedens fokusområder og 
arbejdsopgaver. 

Mød kvalitetskonsulenterne her på Fagligt Års-
møde og hør mere om kvalitetsarbejdet.
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