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Kære kiropraktorer
Hermed kursuskataloget for efteråret 2016.

Ydermere lovede vi i foråret at kigge nærmere på at udbyde
førstehjælpskursus i hjerte-lungeredning svarende til kravet i
den danske kvalitetsmodel / akkrediteringsstandard. Dette er
planlagt som en af de 24 moduler på Faglig Kongres. Hvis det
bliver en succes, påtænker vi at udbyde lignende målrettede
kurser løbende fremover, så det bliver nemt og tilgængeligt at
efterkomme dette krav om førstehjælp.

Kursuskataloget indeholder dette efterår kurser, webinarer, UL
uddannelsen, den netop udbudte idrætskiropraktiske efteruddannelse / IKE samt information om efterårets roadshows.
Et af de elementer i efteruddannelsen, som vi har oplevet stor
interesse for, er webinarer. Vi har derfor valgt at udvide vores
fokus, så i det kommende efterår vil der udover et webinar
i billeddiagnostik også blive mulighed for at deltage i et
webinar omkring spondylartropatier. Vi håber, I har lyst til at
sidde med hjemme bag skærmen og blive opdateret med ny
spændende viden inden for dette felt også.

Vi håber at se jer både til 2 dages faglig fordybelse, kollegial
sparring og socialt hygge i Århus, samt løbende derude i
efteråret til alle efteruddannelseskurserne.
Med ønsket om en god og solrig sommer til alle.

I efteråret får vi besøg af to eksperter i Diversified teknik.
David Byfield kommer sammen med Mark Webster og underviser på et weekendkursus omkring behandlingsteknikker af
biomekaniske problematikker i nakke, lænd og bækken. Flere
har efterspurgt et sådant kursus - det er her nu, og I kan godt
glæde jer.
Ultralydsuddannelsens opstart blev udskudt her til efteråret,
så det er nu sidste chance for at tilmelde sig og få dette diagnostiske værktøj til dit arbejde med patienter. I kataloget og
på hjemmesiden kan I se indhold og nærmere beskrivelse.
Udover kurserne I kan se her i kataloget, byder efteråret også
på vores Faglige Kongres 2016 – som ligger den 11. og 12.
november 2016 i Århus.
Den Faglige Kongres har fået overskriften: ”Kiropraktik gennem livet”. Det vil tage afsæt i os som kiropraktorer gennem
livet, og vores behov for videreuddannelse, opdatering og
udvikling, samt i den naturlige diversitet af patienter vi ser
dagligt i klinikken. En særlig vægt er der lagt på den ældre
patient, hvor der vil være 5 moduler målrettet denne patientgruppe.

Rie
Castella Toftgaard

3

Anette
Ravn Nørregaard

Nanna
Sønderkær Meyer

NIKKB EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2016

Golfskader og screening
Kursus for dig med interesse for golf, golfspillere
og skader relateret dertil.

INTRODUKTION:

Flere og flere dyrker golfsporten i Danmark. Mange både amatører og professionelle bruger mange timer på sporten, og en
del af dem oplever gentagne gange gener, når de spiller golf.
• Ser og interesserer du dig for de mange patienter
som spiller golf?
• Oplever du også, at mange af disse patienter løbende
har smerter og problemer?
• Oplever du, at det kan være udfordrende at
afhjælpe dem med disse gener?
• Vil du gerne have bedre redskaber til at screene golfspillere
og få dybere kendskab til deres skader?
– så er dette kursus noget for dig.

PROGRAM:

09.00 – 12.00: Fagligt indhold
12.00 – 12.30: Let frokost
13.00 – 17.00: Golfturnering
17.30 – 19.30: Præmieoverrækkelse, mad og afslutning

INDHOLD:

Dette kursus vil indeholde en teoretisk del, der sætter fokus
på golfskader, samt screening af golfspillere og deres bevægelsesmønster.

MÅL:

• Herunder vil der blive gennemgået typiske golfskader og
deres forløb, både akutte og overbelastningsskader.
• Oplæg omkring screening og evaluering af golfspilleres
bevægelsesmønster vha. Golf BioDynamics 3D Technology.
• Indblik og erfaringsudveksling omkring arbejdet med professionelle golfspillere.

At få kendskab til de væsentligste skadestyper hos golfspillere, samt indblik i brugen af screeningredskaber til evaluering
af golfspilleres bevægelsesmønster.
Gennem 3D-analyse at få skabt kendskab til den generelt
gode svingbevægelse samt optimale betingelser for fart og
kontrol.

Efter den teoretiske del afvikles der en intern golfturnering,
hvor der er mulighed for kollegial sparring, samt afprøve
formiddagens teoretiske oplæg.

FORM:

Teori med rig mulighed for spørgsmål og dialog efterfulgt af
praktisk del. Den praktiske del består af en fuld 3D analyse af
golfsvinget efterfulgt af en golfscreening.
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UNDERVISERE:

FAKTA

Rasmus Haugbølle Thomhav:
Idræts- og golf-fysioterapeut og fysisk træner, TPI certified
level 3, DIP MT.
Pt kontrakt med Kvindelig Europa Tour spiller Emily Kristensen
samt professionel håndboldspiller Mikkel Hansen.
Tidligere arbejdet et par år med Anders Hansen inden han
indstillede karrieren.

Rasmus Thomhav

SPROG

Dansk

UNDERVISERE

Rasmus Haugbølle Thomhav
Patrick Bach

KURSUSLEDER

Bjarne Keseler

ANTAL DELTAGERE

25

KURSUSKATAGORI

Diagnostik

DATO OG TID

Lørdag den 20. august 2016

STED

Stensballegaard Golfklub
Bygaden 70
8700 Horsens

PRIS

Kursus DKK 1.700,- (incl. green fee og golf )
Kursus DKK 1.500,- (excl. green fee og golf)

TILMELDING
Senest mandag den 18. juli 2016
	Ved tilmelding opgives hjemmeklub, handicap og DGU nummer.

Patrick Bach

Patrick Bach:
PGA professional , Head coach Royal Golf Club,
3D analyse DGU og Dansk Junioir Golf Akademi, TPI certified,
Jim Mclean Certified, Golf Biomechanics Certified, Trackman
Certified.
Læser Sport Science på Manchester Metropolitian University.
Har arbejdet 2 år i USA på Trump National Doral for Rob Neal
og Jim McLean. Har undervist nogle af verdens bedste spillere
heriblandt: Jason Day, Keegan Bradley, Charles Howell III og
Lexi Thompson.

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

Bemærk: kort tilmeldingsfrist
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Ultralydsuddannelsen
EFSUMB level 1

Tidligere deltager på UL uddannelsen,
Mikael Busse, udtaler:

INTRODUKTION:

NIKKB har siden 2010 udbudt en uddannelse i muskuloskeletal ultralydsskanning i samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS). En uddannelse, der lever op til de
europæiske retningslinjer for EFSUMB level 1. Det betyder, at
kursisten efter endt uddannelse kan ultralydskanne patienter
med tilskud fra Sygesikringen.

Jeg føler, jeg har fået et meget relevant værktøj, der
står i direkte forlængelse af den kliniske undersøgelse.
Jeg kan være mere præcis i diagnostikken, i valget af
behandling samt ved angivelse af prognose.
Alt i alt er det super relevant og sjovt, men der skal
arbejdes med det.

Ultralydsskanning er en vigtig men også krævende billeddiagnostisk modalitet, når det drejer sig om billeddiagnostik af
ekstremiteterne. Fordelene er mange, herunder mulighederne
for at diagnosticere selv små skader i sene- og muskelvæv,
muligheden for at undersøge vævets blodgennemstrømning
med doppler og muligheden for at bevæge strukturen, der
undersøges, for at se om en skade påvirkes af bevægelsen.

Der stilles også krav til, at man som kursist har en ultralydsskanner af middel til høj kvalitet, der som minimum har
mulighed for undersøgelse med doppler-funktion.

INDHOLD:

Kursusrækken består af 6 moduler fordelt på et år, og der
afsluttes med en eksamen. Under uddannelsen foretages og
superviseres min. 300 skanninger, hvoraf de 100 skal udføres
hjemme i klinikken og beskrives som cases. De 100 cases
afleveres og superviseres som en visuel logbog.

Gennemfører man ikke de 300 superviserede skanninger, kan
kurset ikke bestås.
Til Ultralydsuddannelsen benyttes bogen: Textbook on
muskuloskeletal ultrasound af Lars Bolvig, Ulrich Fredberg og
Ole Schifter Rasmussen. Bogen dækker pensum for kurset og
kan tilkøbes ved tilmelding til kurset.

Undervejs på uddannelsen vil der blive gennemgået relevant teori, fremvist relevante cases og undervist i ”den gode
beskrivelse”.

MÅL:

At kursisten opnår et kompetenceniveau inden for muskuloskeletal ultralydsskanning svarende til EFSUMB level 1.

Kurset stiller store krav til kursisten, og man skal kunne
prioritere at skanne rigtig mange patienter i klinikken. Man
skal regne med mindst 2-3 patienter om ugen i kursusåret og
efterfølgende ca. 300 patienter om året.

FORM:

Teori, cases, superviserede skanninger og visuel logbog

Deltagelse på kurset forudsætter, at man har gennemført
DUDS’ kursus i muskuloskeletal ultralydsskanning af enten to
eller tre dages varighed.
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FAKTA

Lars Bolvig

Stine Clausen

SPROG

Dansk

UNDERVISERE

Lars Bolvig
Stine Clausen
+ evt. ekstra undervisningsassistenter

KURSUSLEDER

Stine Clausen

ANTAL DELTAGERE

16

KURSUSKATAGORI

Diagnostik

DATO OG TID

Fredag den 26. august 2016
Fredag den 7. oktober 2016
Fredag den 4. november 2016
Fredag den 2. december 2016
Fredag den 13. januar 2017
Fredag den 24. februar 2017
Alle dage kl. 9.00 – 17.00
Eksamen marts 2017
	Ret til ændringer forbeholdes, efter
aftale med kursisterne.

UNDERVISERE:

Lars Bolvig er overlæge på Radiologisk afdeling på Aarhus
Universitetshospital og medejer af stadionklinikken på Atletion i Århus. Lars har gennem en årrække været formand for
DUDS og er på nuværende tidspunkt ansvarlig for DUDS’ undervisning. Lars har fået en lang række videnskabelige artikler
publiceret i anerkendte tidsskrifter.
Stine Clausen er uddannet kiropraktor og er til daglig beskæftiget på hhv. Rygcenter Syddanmark i Middelfart og Vejle Sygehus, hvor hun arbejder med muskuloskeletal ultralydsskanning. Stine har stået i spidsen for ultralydsuddannelsen siden
2011 og varetager den praktiske planlægning og afvikling af
kurset.

STED

Ceres Park & Arena
Stadion Allé 70, 8000 Århus C
Tlf.: 89 38 60 00

PRIS
Kursus DKK 25.000,	Kursusprisen er inkl. forplejning i
løbet af dagen.
Tilkøb af bog: DKK 400,- inkl. porto
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TILMELDING

Senest mandag den 18. juli 2017

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation
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Idrætskiropraktisk Efteruddannelse (IKE)
sisterne og er en obligatorisk del af den idrætskiropraktiske
efteruddannelse.

En unik uddannelsesrække, skræddersyet til kiropraktorer med interesse for idræt.

De 5 obligatoriske aktiviteter er:

INTRODUKTION:

• Case-fremlæggelse
• Litteratursøgning af modulrelevant emne
• Supervision af mentor eller kollega
• Repetitionsoplæg
• Besøg hos relevant kollega, idrætsklub eller lignende

DSKKB og NIKKB har i længere tid arbejdet på denne idrætskiropraktiske efteruddannelse, som henvender sig til alle
idrætsinteresserede.
Den idrætskiropraktiske efteruddannelse (kursusrække) indeholder 8 moduler med fokus på diagnosticering, behandling,
forebyggelse og rehabilitering af idrætsrelaterede skader.
Uddannelsen vil dække idrætskiropraktikken bredt og være
tilrettelagt, så der er faglig sammenhæng mellem de forskel
lige moduler.
Imellem modulerne vil der være forskellige opgaver og aktiviteter, hvor der arbejdes med den erhvervede viden, og hvor
denne viden implementeres/efterprøves i praksis.

Modulerne er af forskellig varighed, som det ses nederst i
faktaboksen.
Læs mere og den Idrætskiropraktiske Efteruddannelse på
NIKKBs hjemmeside under Efterudannelse: http://www.nikkb.
dk/indholdssider/fagligt-materiale.

MÅL:

Hovedmålet med den idrætskiropraktiske efteruddannelse
er at hæve det faglige niveau for kiropraktorer, der beskæftiger sig med behandling og forebyggelse af idrætsrelaterede
skader i Danmark.

INDHOLD:

Den idrætskiropraktiske efteruddannelse indeholder 8 moduler, fordelt således:
Modul 1: Grundmodul
Modul 2: Skulder
Modul 3: Hofte og bækken
Modul 4: Fod, ankel og underben
Modul 5: Albue og hånd
Modul 6: Knæ
Modul 7: Columna
Modul 8: Eksamen og idrætsrelevant oplæg

FORM:

De forskellige moduler er planlagt og datofastlagt, som det
ses i faktaboksen.
Hvert modul er tilrettelagt efter følgende skema:
• Velkomst
•O
 psamling fra sidste modul, eksempelvis ved en eller flere af
nedenstående:
• Case-fremlæggelse
• Litteratursøgning

med kort oplæg (forudgående
modulers tema).
• S upervision af mentor eller kollega
•R
 epetition og fremlæggelse af foregående moduls
tema.
•B
 esøg hos relevant kollega, idrætsklub eller lignende
•3
 minutters indlæg pr. person om hvilke elementer,
der er blevet implementeret i klinikken.

Ud over den ordinære undervisning i hvert modul, vil der
imellem modulerne være nogle obligatoriske, sammenbindende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at stimulere
og integrere den nyerhvervede viden i den kliniske hverdag.
De obligatoriske, sammenbindende aktiviteter består af 5 forskellige opgaver, der udføres løbende på vilkårlige tidspunkter igennem forløbet. Hver aktivitet fremlægges for medkur-
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• Modulundervisning: teoretisk og praktisk del
• Udlevering af opgaver til næste modul + Afrunding.

FAKTA

Til at varetage afviklingen er der tilknyttet 2 tovholdere, som
altid er repræsenteret under modulerne og er facilitatorer på
de sammenbindende aktiviteter.

SPROG

Dansk og engelsk

TOVHOLDERE

Martin Juulager, Mads Brunse

UNDERVISERE:

ANTAL DELTAGERE

30

KURSUSKATAGORI

Diagnostik og behandling

DATO OG TID

Modul 1: 3.-4. sep. 2016
Modul 2: 15.-16. okt. 2016
Modul 3: 25.-26. nov. 2016
Modul 4: 28.-29. jan 2017
Modul 5: 1.-2. apr. 2017
Modul 6 + 7: 9.-11. jun. 2017
Modul 8: 24.-25. jun. 2017

STED

NIKKB / Syddansk Universitet

Tom Hyde: Kiropraktor og forfatter til bogen:
Conservative management of Sport Injuries
Ulrik Sandstrøm: Kiropraktor
Atle Thorstensen: Kiropraktor
Hanne Nøddeskou-Fink: Kiropraktor
Hanne Hansen: Anæstesilæge
Mogens Dam: Fysioterapeut
Allan Buhl: Speciallæge
Søren Overgaard: Speciallæge
Atle Arre: Kiropraktor
Andreas Fricke: Speciallæge
M.fl.

PRIS
Kursuspris 33.000 DKK
	Kursusprisen er inkl. forplejning
i løbet af dagene.
Værelser og middagsarrangementer
bestilles separat.
Nærmere info ved tilmelding
TILMELDING

Tilmeldingsfrist senest den 25. juli

KOMPENSATION	Kurset udløser kun kompensation
på hverdage i 2016
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Dry needling - Advanced
INDHOLD:

Bruger du allerede dry needling, og vil du gerne
have fyldt denne del af værktøjskassen mere op
– så er dette et kursus for dig.

Dry needling of the following muscles will be covered.

HEAD AND NECK:

INTRODUKTION:

FRONTALIS

Join us for an exciting intensive 9 hour seminar as we focus
on advanced dry needling techniques for the management
of Myofascial Pain Syndromes. Through appropriate cases
and with the help of diagnostic ultra-sound in order to image
correct tissue, participants will learn to safely dry needling
muscles like the scalenes, serratus group and intercostals.

POSTERIOR CERVICALS
• Spinalis Cervicis, Multifidi, Rotatores
• Semispinalis cervicis
• Semispinalis capitis
• Longissimus capitis
• Longissimus cervicus
• Splenius cervicis
• Splenius capitis

Previous dry needling experience is
essential. This is not a course for beginners
or individuals not actively performing dry
needling in a clinical setting.

SUB-OCCIPITALS
• Obliquus capitis superior
• Obliquus capitis inferior
• Rectus capitis posterior major
• Rectus capitis posterior minor
PTERYGOIDS
• Medial
• Lateral

NECK/THORAX:

• Scalenii
• Intercostalis
• Serratus group
• Serr. Anterior
• Serr. Posterior

UPPER EXTREMITY:

• Anconeus
• Pronator Teres
• Interosseii
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In addition we go through specific muscles on request if time
allows us to.

FAKTA

MÅL:

SPROG

Dansk og engelsk

The aim is to ensure that there’s a continuous high level of
competence amongst practitioners using dry needling as a
part of their toolbox in treating patients.

UNDERVISERE

Corrie Myburgh, Kiropraktor, PhD
Kim Corfixen, Kiropraktor

FORM:

KURSUSLEDER

Anette Ravn Nørregaard

ANTAL DELTAGERE

Max 25

KURSUSKATAGORI

Behandling

DATO OG TID

Fredag den 9. sept. 2016 kl. 15-18
Lørdag den 10 sept. 2016 kl. 9-15

STED

SDU Campusvej 55, Odense M
Færdighedslaboratoriet

INDKVARTERING

Hotel Knudsens Gård

Work shop and a lot of hands-on.

UNDERVISERE:

Corrie Myburgh, Kiropraktor, Ph.d. og Lektor på Institut for
Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet Odense
og medindehaver af Physical Health Media.
Kim Corfixen, Kiropraktor og medindehaver af
Physical Health Media.

PRIS
Kursus DKK 2.300,	
Kursusprisen er inkl. forplejning i
løbet af dagen.
Enkeltværelse DKK 825,Dobbeltværelse pr. pers. DKK 515,Middag inkl. vin og kaffe DKK 675,-

Corrie Myburgh

Kim Corfixen
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TILMELDING

Senest fredag den 29. juli 2016

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation
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Webinar: Spondylartropatier
Er du helt opdateret på symptomer, objektive fund,
udredning og behandling af fx Mb Becterew, Psoriasis artrit og øvrige artritter?
Her får du chancen for på 1 time at blive ledt igennem, hvad der rører sig i spondylartritternes
verden.

INTRODUKTION:

Spondylartropatier er en heterogen gruppe af sygdomme,
hvor kardinalsymptomet er inflammatoriske lændesmerter.
Desuden forekommer der ofte symptomer fra perifere led,
enteser, hud, øjne og tarm.
Gruppen består af sygdommene: Mb Bechterew, udifferentieret spondylartropati, juvenil spondylartropati, psoriasis artrit,
artrit ved inflammatorisk tarmsygdom, reaktiv artrit og akut
anterior uveit.
Fælles for spondylartropatier er påvist sacroilitis på MR-scanning og relation til vævstypen HLA-B27. Diagnosen Mb Bechterew forudsætter påvist sacroilitis på røntgen.
Der er gennem de senere år kommer mere fokus på spondylartropatier på grund af tidligere og bedre diagnostik ved
anvendelse af MR-scanning og gennembrud i behandlingen
ved anvendelse af biologisk medicin

INDHOLD:

Kurset vil have en bred klinisk tilgang til emnet og afdække de
punkter der er beskrevet ovenfor.
Webinaret vil primært være en systematisk gennemgang af
emnet med demonstration af undersøgelsesteknik, MR-scanningsbilleder, røntgenbilleder og patientcases. Desuden vil
der være en kort video med fokus på målrettet anamneseoptagelse.

MÅL:

Målet er at give kursusdeltagerne viden om spondylartro-
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patier med henblik på efterfølgende at kunne genkende og
beskrive:
• Karakteristiske symptomer og fund ved spondylartropatier
•D
 e enkelte sygdomme som indgår under betegnelsen spondylartropatier
• Udbredelse, arv og betydning af vævstypen HLA-B27
• Relevante billeddiagnostiske undersøgelser og biokemi
•D
 ifferentialdiagnoser især i forhold til påvist sacroilitis på
MR-scanning
• Relevant behandling herunder betydning af fysisk træning

FAKTA

FORM:

Webinar

UNDERVISER:

Overlæge
Lone Holm Hansen
Rygcenter Syddanmark
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SPROG

Dansk

UNDERVISER

Lone Holm Hansen

KURSUSLEDER

Anette Ravn Nørregaard

ANTAL DELTAGERE

50

KURSUSKATAGORI

Diagnostik

DATO OG TID

Onsdag den 21. sept. kl. 20.30-21.30

STED

Online

PRIS

Kursus DKK 500,-

TILMELDING

Senest den 10. august 2016

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation
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Spinal manipulative techniques / Byfield & Webster
An integrated approach to the management of low
back and neck disorders

INTRODUKTION:

Mød 2 erfarne kiropraktorer og undervisere David Byfield
og Mark Webster fra University of South Wales når de denne
weekend vil vise os en helstøbt tilgang til biomekaniske problematikker i nakke, lænd og bækken.
Der bliver masser af hands-on og rig mulighed for at udvikle
og forbedre teknikker og færdigheder, og lære helt nye.

INDHOLD:

This seminar will present the current best practice in the
manual and functional management related to common
disorders of the lumbopelvic and cervicothoracic regions. The
presentation will include a review of the assessment of the
region combined with the various management options supported by current evidence. The seminar will provide a review
and include practical skills related to:
• Orthopaedic assessment
• Functional assessment
• Manipulative skills
• Adjunct interventions
• Exercise/rehabilitation

Hanne Nøddeskou-Fink:
Dr. David Byfield hører til top 3 af de allerbedste kiropraktiske undervisere, jeg har haft.

MÅL:

To present an integrated approach to the management of low
back and neck disorders. Preparing the clinicians with an up
to date review of the evidence, functional assessment, case
management including manipulative psychomotor skills,
ready for Monday mornings patients.

Han er Mesteren af Diversified-teknikken
Han er en dedikeret underviser med god humor og
sans for detaljen.
Han lærte mig, at god tension før thrust er altafgørende for en ordentlig kiropraktisk behandling.
He is a true chiropractic star!

FORM:

Workshop and hands-on
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UNDERVISERE:

FAKTA

David Byfield BSc (Hons), DC, MPhil, FCC, FBCA, FEAC, Head
of Welsh Institute of Chiropractic FEAC, Head of University of
South Wales, UK. David Byfield has been in private practice
and working with chiropractic education for the past 37 years
in Canada, England and Wales. David has written three chiropractic educational textbooks including Chiropractic Manipulative Skills (2nd ed).
Mark Webster BSc, DC, MSc, MSc, FCC (ortho), FBCA, FEAC.
Mark graduated from AECC in 1993, the past 16 years he has
been a part of the academic team at the University of South
Wales. He is currently the Academic Subject Manager for the
undergraduate Masters of Chiropractic degree (MChiro) programme. He has contributed to several book chapters including David Byfield’s Chiropractic Manipulative Skills (2nd ed).

SPROG

Engelsk

UNDERVISERE

David Byfield, D.C.
Mark Webster, D.C.

KURSUSLEDER

Anette Ravn Nørregaard

ANTAL DELTAGERE

40

KURSUSKATAGORI

Behandling

DATO OG TID

Lørdag den 1. okt. kl 9.30-17.00
Søndag den 2. okt. kl 8.30-15.00

STED

Færdighedslaboratoriet,
SDU Campusvej 55, Odense M

INDKVARTERING

Hotel Knudsens Gård

PRIS
Kursus DKK 4.200,	
Kursusprisen er inkl. forplejning i
løbet af dagen.
Enkeltværelse DKK 825,Dobbeltværelse pr. pers. DKK 515,Middag inkl. vin og kaffe DKK 675,-

David Byfield

Mark Webster
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TILMELDING

Senest den 20. aug. 2016

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

NIKKB EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2016

Røntgen af ældre – kendetegn og tendenser del 4
After registration you will receive an e-mail with information
on how to connect up to the seminar.

Fjerde og sidste del i webinar-serien om røntgen
af ældre.

UNDERVISER:

INTRODUKTION:

Presenter – Kristin Grace DC, DACBR
Kristin Grace is chiropractor and Diplomate to the American
Chiropractic Board of Radiology (DACBR). She has a keen interest in furthering the understanding, utilisation and maintenance of chiropractic radiology skills among the profession.
Kristin maintains a small private practice in New Zealand and
devotes a large amount of her time to chiropractic diagnostic
imaging consultation for PRO.

NIKKB har løbende siden august 2015 udbudt del 1, 2 og 3 af
webinar serien omkring røntgen af ældre. Nu udbydes således
den sidste del i rækken.
Det har indtil nu været en stor succes, og der var rigtig god
feedback på muligheden for at sidde hjemme og blive opdateret og få ny viden inden for området.
Vi følger derfor op på det tidligere webinar, denne gang med
del 4. Webinaret har en varighed på cirka 1 time, hvor der
undervejs og efterfølgende vil være mulighed for at få svar på
uddybende spørgsmål.
Så er du klar til at sidde bag skærmen derhjemme og modtage undervisning, så er dette kursus noget for dig, og selvom
du ikke deltog i de andre dele, kan du stadig være med.

FAKTA
SPROG

Engelsk

UNDERVISER

Kristin Grace

KURSUSLEDER

Ingen

ANTAL DELTAGERE

100

KURSUSKATAGORI

Diagnostik

DATO OG TID

Torsdag den 13. oktober kl. 20.30 		
Webinaret varer ca. 1 time

STED

Online

Enhanced understanding of vascular diseases, chest and
aging, neurodegenerative conditions and other disorders that
are common in the ageing population.

PRIS

Kursus DKK 500,-

TILMELDING

Senest mandag den 12. september

FORM:

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

INDHOLD:

This PRO webinar is Part 4 of a series that will look into just
how chiropractors can best prepare for an ageing population
and a booming market segment.
The webinar will focus on musculoskeletal radiology of elderly
patients with inclusion of other important and common
system disorders from an imaging perspective, incl. vascular
diseases, chest and aging and neurodegenerative conditions.
The webinar will also better your understanding of how your
interpretation of musculoskeletal imaging can enhance your
care of elderly patients.

MÅL:

Webinar via PC, tablet or smartphone.
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Avanceret kursus i Ultralydsskanning af hoften
Et udvidet kursus for dig som har gennemført
ultralydsuddannelsen, EFSUMB level 1

FAKTA

INTRODUKTION:

Dette er et avanceret kursus i ultralydsskanning af hoften,
som foregår på Gildhøj Privathospital i Brøndby.
Kurset er forbeholdt deltagere, som har gennemført ultralydsuddannelsen, EFSUMB level 1.

INDHOLD:

Kurset vil indeholde en gennemgang af normal anatomi, kliniske applikationer, generel og avanceret patologi (svarende til
EFSUMB level 2 kompetencer), og der vil være superviserede
hands-on sessioner i små grupper, hvor der vil være rig mulighed for personlig feedback og spørgsmål undervejs.

MÅL:

Kurset har følgende mål:
• at repetere hoftens anatomi
• at gennemgå hvordan man udfører en kvalificeret ultralydsundersøgelse af hoften ved hands-on træning i små
grupper, hvor alle anatomiske strukturer bliver fremstillet af
kursisterne
• at diskutere kliniske indikationer for ultralydsundersøgelse
af hoften
• at gennemgå de hoftelidelser, som kan identificeres med
ultralyd, ved hjælp af billeder af ultralydspatologien og med
vægt på avancerede cases, svarende til EFSUMB´s level 2
kompetence

SPROG

Dansk

UNDERVISERE

Michel Court-Payen
Akram Dakhil
Merete Kønig

KURSUSLEDER

Michel Court-Payen

ANTAL DELTAGERE

15

KURSUSKATAGORI

Diagnostik

DATO OG TID

Torsdag den 15. dec. kl. 16.00-20.15

STED

Gildhøj Privathospital
Brøndbyvester Boulevard 16
2605 Brøndby

PRIS

Kursus DKK 1.600,-

TILMELDING

Senest den 10. november 2016

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

UNDERVISERE:

Michel Court-Payen, Speciallæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital.
Akram Dakhil, Overlæge, Røntgenafdelingen, Herlev Hospital.
Merete Kønig, Overlæge, PhD, Røntgenafdelingen, Gentofte
Hospital.

FORM:

Et aftenkursus over 4 timer og 15 minutter, med forelæsninger
og praktiske øvelser i små grupper.
For at sikre hver deltager fuldt udbytte af kurset, vil der være
et maksimalt deltagerantal på 15.
Ved stor efterspørgsel vil der være mulighed for, at kurset
bliver udbudt igen.
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NIKKB Roadshows
I starten af 2016 præsenterede vi NIKKB’s Roadshows i et nyt
format. Den nye form har fokus på klinikeren som modtager
og på implementering/klinisk anvendelighed af den præsenterede viden. NIKKB’s første Roadshow i 2016 blev virkelig
godt modtaget i regionerne og var besøgt af 208 kiroprak
torer landet over.

denne gang få konkrete værktøjer og informationsmateriale
udviklet af NIKKB med hjem.

Datoerne for efterårets Roadshows er planlagt til:
22. november 2016: Region Hovedstaden
22. november 2016: Region Syddanmark
29. november 2016: Region Nordjylland
29. november 2016: Region Sjælland
6. december 2016: Region Midtjylland

Næste bølge af Roadshows vil rulle ind over landet i juni måned, netop som dette kursuskatalog rammer jeres postkasser.
Emnet vil denne gang være blokadebehandling, og vil blandt
andet præsentere indikation for behandling, hvilke tilstande
der responderer bedst og hvordan blokadebehandling har
betydning for vores kiropraktiske behandling og genoptræning af patienten.

Vi glæder os til at se jer til en aften med god diskussion og
hyggeligt kollegialt samvær.

2016 er fyldt med nye nationale kliniske retningsliner med
relevans for kiropraktorer. Vi har derfor valgt at udskyde vores
planlagte Roadshow om den gode thoracale undersøgelse
og præsentere De Nye Kliniske Retningsliner for Lumbale og
Cervicale smerter i stedet. Efterårets Roadshows får derfor
overskriften:

Kliniske retningslinjer – del 2

Vi vil på efterårets Roadshows præsentere de nye retningslinjer samt fokusere på, hvorfor de kliniske retningslinjer har
betydning for os i primær praksis. Hvis anbefalingerne bygger
på lav evidens/anbefaling, har de så relevans i det daglige
kliniske arbejde? Hvordan kan vi bruge retningslinjerne i vores
samarbejde med de praktiserende læger og speciallæger i
vores nærområde? Og hvad er vores erfaring fra klinikkerne
med implementeringen af de eksisterende retningslinjer?
Roadshowet vil inddrage klinikerne i en fælles debat omkring
nogle af disse spørgsmål og vil blive præsenteret at Mette
Jensen Stochkendahl og Alice Kongsted, som har siddet i
arbejdsgrupperne bag retningslinjerne. Deltagerne vil også
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NIKKB’S almindelige kursusbestemmelser

Tilmelding og betaling:

Forplejning og indkvartering:

Der udfyldes én tilmelding pr. kursus pr. deltager. Se tilmeldingsfristen under det enkelte kursus. Husk altid at have dine
personlige oplysninger korrekt opdateret, da fx arbejdsgiveroplysninger på fakturaen importeres herfra.

Afmelding:

Tilmelding og betaling sker altid elektronisk på vores hjemmeside: www.nikkb.dk

Ved særlige behov omkring måltider og indkvartering i øvrigt,
bedes du selv kontakte kursusstedet og træffe en aftale.

Afmelding skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til NIKKB – se
kontaktoplysningerne nedenfor.
• Ved afmelding inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales hele kursusgebyret.
• Ved afmelding senest 2 uger før kursets start tilbagebetales
halvdelen af kursusgebyret.
• Ved senere afmelding tilbagebetales kursusgebyret ikke.

Betalingen foregår med kreditkort på vores online betalingsmodul direkte ved tilmeldingen.
Hvis du har problemer med den elektroniske tilmelding eller
betaling, er du meget velkommen til at kontakte Rie Castella
Toftgaard eller øvrige efteruddannelsesenhed – se kontaktoplysningerne nedenfor.

Kursustilmeldingen er personlig. Ved afmelding kan pladsen
ikke nødvendigvis videregives til en anden person fra samme
klinik.

Vær opmærksom på, at du som bekræftelse på din tilmelding
kun modtager en faktura pr. e-mail.
Hvis et kursus er overtegnet, forbeholder NIKKB sig ret til at
prioritere kiropraktorer først. Ved overtegning oprettes en
venteliste.

Ændringer:

NIKKB forbeholder sig ret til ændringer i programmet af såvel
pris, tid, sted som indhold.

Kursusmateriale:

Kompensationsordning:

Program, deltagerliste mm. fremsendes pr. e-mail ca. 1 uge før
kursusstart.

Kiropraktorfonden har bevilget midler til en forsøgsordning
med delvis kompensation for økonomiske tab ved deltagelse
i NIKKB’s efteruddannelse på hverdage. Ordningen gælder
kiropraktorer i praksissektoren.

Kontakt

Efteruddannelsesansvarlig Rie Castella Toftgaard,
tlf. 65 50 93 31, e-mail: rtoftgaard@nikkb.dk
Øvrige efteruddannelsesenhed, tlf. 65 50 45 28,
e-mail: efteruddannelse@nikkb.dk

Ansatte kiropraktorer skal dele kompensationen med deres
klinikarbejdsgiver, som mister omsætning ved den ansattes
fravær. Kompensation søges på Dansk Kiropraktor Forenings
hjemmeside:
www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse
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Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
Syddansk Universitet . Campusvej 55 . DK-5230 Odense M . www.nikkb.dk . www.nikkb.com
Følg os også på Facebook: www.facebook.com/Kiropraktorernes.Videnscenter

VI STYRKER FAGET
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