
NY BESTYRELSESFORMAND OG DIREKTØR PÅ FULD TID
Kiropraktorernes Videnscenter fik ny bestyrelsesformand i 2022, da Annette Bly-
nel (th) overtog formandshvervet efter Annette Roed, der fortsætter som menigt 
medlem af bestyrelsen. Desuden er Christina Nielsen blevet nyt medlem af be-
styrelsen. Sammen med Michael Christensen repræsenterer hun DKF i Kiroprak-
torernes Videnscenters bestyrelse.

Henrik Wulff Christensen forlod i 2022 sin stilling som praktiserende kiropraktor hos RygXperten i Nyborg for 
at koncentrere sig om ledelsen af Kiropraktorernes Videnscenter som fuldtidsdirektør for videnscentret. 

Arbejdet med en ny strategi for videnscentret blev sat i gang i 2022. Verden har ændret sig meget, siden 
strategien for det, der dengang hed NIKKB blev formuleret, og derfor var det på tide med en ny strategi for 
videnscentret, så vi fortsat kan arbejde målrettet på at være med til at udvikle og styrke kiropraktorbranchen 
til glæde og gavn for klinikkerne.

FORSKERE UDMÆRKER SIG  
Ved den virtuelle konference CARLoqium 2022 i marts 
modtog Rikke Krüger Jensen 2. pris i kategorien Best un-
published poster, Mette Gregersen (SDU) og Kristina Boe 
Dissing modtog henholdsvis 1. pris og 3. pris i kategorien 
Best early career poster, Simon Dyrløv Madsen modtog 
2. pris i kategorien Best protocol poster og Henrik Hein 
Lauridsen (SDU) modtog 1. pris for Best published po-
ster.

Fem danske prismodtagere er meget imponerende og 

en understregning af det stærke forskningsmiljø inden-
for muskuloskeletale smerter der eksister på Kiroprak-
torernes Videnscenter og på Klinisk Biomekanik på SDU. 

Alice Kongsted, Lise Hestbæk, Rikke Krüger Jensen, Met-
te Jensen Stochkendahl, Kristina Boe Dissing, ph.d.-stu-
derende Simon Dyrløv Madsen og Henrik Wulff Chri-
stensen deltog i ECU Convention 2022 i Utrecht i Holland 
i maj.

I oktober blev Alice Kongsted og Jan Hartvigsen rangeret 
i top 2% blandt alle forskere på verdensplan af Mende-
ley.

WFC KONGRES, MASTERCLASSES OG NYE EU-TILTAG 
Et stærkt samarbejde mellem DKF og Kiropraktorernes 
Videnscenter resulterede i, at Danmark blev tildelt værts-
skabet for WFC’s verdenskongres i 2025. Kongressen er 
den største kongres for kiropraktorer på verdensplan, 
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og arbejdet med at planlægge og forberede et stærkt 
fagligt program til WFC’s verdenskongres i 2025 er en 
spændende udfordring, der kommer til at fylde meget i 
efteruddannelsesenhedens hverdag de næste år.  

Corona påvirkede efteruddannelsesaktiviteterne i star-
ten af året. Krigen i Ukraine og den efterfølgende inflati-
on har desværre også været en stor modspiller ift. at få 
kiropraktorerne til at tage efteruddannelse. Alligevel har 
efteruddannelsesenheden afholdt adskillige velbesøgte 
kurser både af fysisk og digital karakter. 

Det tidligere Idræts-
kiropraktiske efterud-
dannelsesforløb (IKE) 
blev relanceret i form 
af Masterclass i Idræts-
kiropraktik. Forløbet 

har gennemgået en større modernisering og vil skabe 
ramme og struktur for andre fremtidige Masterclasses 
f.eks. indenfor pædiatri 
og geriatri. Derudover er 
et nyt hold opstartet Ma-
sterclass i Muskuloskele-
tal ultralyd, der tidligere 
gik under navnet ultralyd-
suddannelsen. Forløbet giver deltagerne titlen EFSUMB 
lvl. 1 og giver kiropraktoren ret til at bruge overenskom-
stens ultralydsydelser.  

Efteruddannelsesenheden har nedsat et efteruddannel-
sespanel som mødtes i september og drøftede fremti-
dige ideer og muligheder indenfor kiropraktisk efterud-
dannelse. Panelet består af repræsentanter for ansatte 
kiropraktorer, ejere, forskere, kiropraktorstudiet, DKF, 
DSK og Kiropraktorernes Videnscenter. 

Der er blevet brugt tid og kærlighed på at planlægge ef-
teruddannelsesenhedens flagskib Faglig Kongres 2022, 
hvor der i år er over 80 oplægsholdere fra både ind- og 
udland. Vi håber, at alle får en fantastisk kongres over 3 
dage med faglighed, networking og hygge.

Planlægningen af kursusaktiviteter i 2023 er i fuld gang.  
Et nyt initiativ bliver 2 efteruddannelsesweekender, hvor 
der i hver weekend bliver afholdt 3 forskellige 2-dags-
kurser på samme lokation. Udover at have fokus på det 
faglige bliver der også tid til sociale aktiviteter og sam-
vær på tværs af kurserne. En ”mini Faglig Kongres”, hvor 
faglighed og socialt samvær bliver kombineret.

NYT ANSIGT I BILLEDDIAGNOSTISK ENHED  
Laila Toft Nielsen gik på efterløn fra sin funktion som se-
kretær i billeddiagnostisk enhed på Kiropraktorernes Vi-
denscenter. Laila var ansat på NIKKB og Kiropraktorernes 
Videnscenter i 14 år og har dygtigt og kompetent stået 
for administrationen af KirPACS. Lailas opgaver vedrø-
rende KirPACS blev overtaget af Marlene Witt, der blev 
ansat som administrativ medarbejder på Kiropraktorer-
nes Videnscenter.

KVIK HAR HAFT TRAVLT  
 Kvalitetsenheden (KviK) har nu eksisteret i lidt over et år. 
I løbet af 2022 har KviK udgivet vejledninger i epikriser 
og korrespondancer, i dagnosekodning og senest en 
vejledning i journalføring, der udkom kort før Faglig 
Kongres 2022.

På en række regionale roadshows har kvalitetskonsu-
lenterne mødt kiropraktorerne og orienteret om IT-pro-
grammet Sentinel, der er blevet valgt til det datadrev-
ne kvalitetsarbejde i kiropraktorpraksis. Det primære 
formål med Sentinel er at give klinikken mulighed for at 
sikre et løbende overblik over relevant data fra egen kli-
nik. Dette sker ved visning af indsamlede og behandlede 
data i kvalitets- og benchmarkingrapporter. Rapporterne 
kan desuden understøtte læring og kvalitetsudvikling af 
behandlingen i egen klinik og på tværs af klinikker. Sen-
tinel kan implementeres i en lang række kiropraktiske 
klinikker. 

Man kan læse mere om og downloade vejledninger m.m. 
under fanen Kvalitet på Kiropraktorernes Videnscenters 
hjemmeside.
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