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INTRODUKTION
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
(NIKKB) har siden sin oprettelse i 1990 bl.a. bidraget til
vidensformidling og efteruddannelse af de nordiske
kiropraktorer. Fra i begyndelsen at have udbudt få kurser om året planlagt af frivillige engagerede kiropraktorer til i dag, hvor efteruddannelsesdelen drives professionelt af en efteruddannelsesenhed, der udbyder mellem 15 og 20 kurser og videreuddannelsesforløb for de
nordiske kiropraktorer. Enhedens arbejde varetages af
en efteruddannelseschef, en efteruddannelseskoordinator, to efteruddannelseskonsulenter samt en sekretær.
Herudover får enheden bistand fra NIKKB’s kommunikationskonsulent og øvrige admini-strative personale.
Udover planlægningen af faglige kurser varetager efteruddannelsesenheden en bred vifte af opgaver i relation
til efteruddannelse af kiropraktorer bl.a. udviklingen
af nye efteruddannelsesmuligheder, oparbejdelse af
nationale og internationale relationer til andre interessenter, rådgivning af Dansk Kiropraktor Forening i
efteruddannelsesspørgsmål osv.

Der har aldrig foreligget en egentlig handlingsplan på
efteruddannelsesområdet, så denne handlingsplan,
der gælder fra 2012 til og med 2014, er den første af sin
slags. Handlingsplanen udstikker en retning, vi ønsker
at bevæge os i - en retning som peger mod opfyldelsen
af NIKKB’s vision om at være international førende
inden for kiropraktisk forskning, vidensformidling og
kvalitetssikring.
Handlingsplanen er ambitiøs og forpligter. Den indeholder en klar prioritering af, hvor arbejdsindsatsen skal
lægges de næste 3 år. Udover at bibeholde vores høje
frekvens af kurser, der bliver tilbudt de nordiske kiropraktorer, har vi valgt seks yderligere prioriteter, der vil
blive beskrevet i det følgende.
Der vil løbende blive fulgt op på handlingsplanens
prioriteringer og fremskredne projekter. I slutningen
af 2014 vil der blive udarbejdet en status, og en ny
handlingsplan gældende fra 2015 og tre år frem vil blive
udarbejdet.
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Prioriteter
A. Nye muligheder for efteruddannelse
B. Relevant efteruddannelse
C. Obligatorisk efteruddannelse
D. Faglig kongres
E. Netværksfora
F. Internationalt samarbejde

METODE
I denne handlingsplan beskrives de seks prioriteter for
2012-2014 efter følgende model:
1. Forklaring af prioriteten:
Her vil være en uddybende beskrivelse af prioriteten.
2. Bidrag til NIKKB:
Hvordan bidrager denne prioritet til NIKKB’s samlede
vision, hovedformål og værdibegreber.
3. Konkret plan for prioriteten:
En beskrivelse af hvilke forhold, der skal til for at opfylde
prioriteten.
4. Deadline for prioriteten
5. Indikationer på succes og evaluering:
Her beskrives hvilke succeskriterier, der er for prioriteten samt hvordan succesen skal måles.
Handlingsplanen følges op med konkrete arbejdsplaner for de enkelte prioriteter, der indeholder konkrete
tiltag, delmål og strammere tidsplaner.

Beskrivelse
af prioriteterne
PRIORITET A:

Nye muligheder
efteruddannelse
Forklaring af prioriteten
NIKKB’s efteruddannelsesenhed har historisk set haft
som primære omdrejningspunkt at udbyde 15-20 faglige kurser hvert år af en til flere dages varighed.
I de år NIKKB har eksisteret, har udviklingen inden for de
elektroniske medier markant ændret måden, vi søger
viden på. Hvor man tidligere næsten udelukkende søgte
ny viden på kurser, konferencer, i trykte medier og i
artikeldatabaser, er billedet nu ændret, så vi har en langt
større adgang til viden gennem blandt andet de elektroniske medier såsom hjemmesider, blogs, YouTube,
RSS feeds, Facebook og mange andre.
På en gang er det blevet nemmere at få adgang til ny
viden, men samtidigt er det også blevet langt mere
uoverskueligt, da viden produceres og publiceres i et
omfang, som er umuligt for den enkelte kiropraktor at
holde sig opdateret på. NIKKB’s efteruddannelsesenhed
vil udnytte disse muligheder og hjælpe kiropraktorerne
til at opdage nye måder at efteruddanne sig på som
supplement til vores kurser. Samtidigt vil vi stimulere og
opfordre til, at kiropraktorerne deler deres viden med
andre.
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Bidrag til NIKKB
Prioriteten vil bidrage til NIKKB’s vision om at være internationalt førende center inden for vidensdeling idet
udnyttelsen af de nye muligheder, der opstår med ny
teknologi er vigtig for at være spydspids på området.
Konkret plan for prioriteten
Der nedsættes en pilotgruppe bestående af teknologiinteresserede kiropraktorer. Formålet med gruppens
arbejde vil være at undersøge og udforske de muligheder, der eksisterer for alternative kilder til online
læring, vidensopsamling og vidensdeling. Gruppen
støttes undervejs af ekstern konsulentbistand, og gruppen afslutter sit arbejde med at udarbejde et idékatalog, der kan inspirere og guide andre kiropraktorer
til at opsøge ny viden på internettet og dele deres viden
med andre.
Der udarbejdes en eller flere platforme for vidensdeling
på baggrund af anbefalingerne fra pilotgruppen. Man
kunne forestille sig, at det nye online forum fra DKF
kunne udfylde nogle af de behov, der vil opstå, mens
andre funktionaliteter skal udvikles frit tilgængeligt via
fx. en hjemmeside, blog eller lign.
Udover de eksisterende muligheder, der findes for
online læring, er det oplagt, at NIKKB selv bidrager hertil
med nogle af vores eksisterende eller fremtidige kurser.
NIKKB vil arbejde på at udbyde et eller flere kurser som
e-læring. E-læring kan potentielt være meget dyrt, da
det kræver en god platform at afvikle kurserne på, da
undervisere skal aflønnes for at udvikle kursusmateria-
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let, uden at man ved, om kurset kan sælges. Yderligere
skal kurser, der skal fungere som e-læring designes helt
anderledes end simple præsentationer, som det ellers
gør sig gældende ved vores eksisterende kurser. Det
kan være svært at beregne udgifterne ved etablering og
afvikling af e-læring. Derfor vil NIKKB sætte et pilotforsøg i gang, hvor i første omgang et enkelt kursus
udvikles til afholdelse som e-læring. På baggrund af
erfaringerne evalueres der på ressourceforbrug, effekt
og anvendelig for fremtiden.
Deadline for prioriteten
Pilotgruppens arbejde afsluttes i 2012, og idékataloget
udarbejdes umiddelbart herefter.
Der oprettes en eller flere platforme til vidensdeling
senest i 2013.
Der udvikles og afholdes minimum et kursus som elæring via nettet i 2013.
Indikationer på succes og evaluering
Prioritetens succes vil blive målt på følgende kriterier:
• Etablering af en pilotgruppe bestående af 4-6 kiropraktorer
• Pilotgruppen har på baggrund af sine erfaringer udarbejdet et idékatalog som beskriver de forskellige
muligheder, der er tilstede i de nye medier
• Idékataloget er distribueret til de danske kiropraktorer
• Der er oprettet en platform på NIKKB’s hjemmeside
eller som søsterside, der støtter, stimulerer og virker
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som samlingssted for online læring
• Der måles på besøgstallene på platformen, og det
forventes, at der er et månedligt gennemsnitligt
besøgstal på over 100 fra slutningen af 2013
• Der er afholdt minimum et kursus som e-læring i
2013. Kurset er økonomisk i balance.
PRIORITET B:

Relevant
efteruddannelse
Forklaring af prioriteten
Kontinuerlig efteruddannelse er en essentiel del af det
at være en professionel sundhedsfaglig person. Ofte
sker der det, at man som kiropraktor fokuserer sin efteruddannelse på de områder, man interesserer sig for,
frem for at fokusere sin efteruddannelse på de områder,
hvor man mangler viden.
Det kan være svært at opnå en selvindsigt i forhold til
hvilke emner, man mangler viden indenfor.
NIKKB vil sætte fokus på dette område ved at:
• Hjælpe kiropraktorerne til at udforske inden for
hvilke områder, de har behov for efteruddannelse
• Sikre at relevant efteruddannelse for de enkelte kiropraktorer kan tilbydes, enten via NIKKB’s kurser, videreuddannelse på universitetet, internationale kurser eller
via online ressourcer

• Hjælpe kiropraktorerne til at benytte redskaber, der
stimulerer til refleksion over den tilegnede nye viden.
Bidrag til NIKKB
Prioriteten bidrager til den del af NIKKB’s formålssætning, der udtrykker, at NIKKB skal udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der
ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et
sundhedsvæsen i udvikling. Dvs. vi skal ikke blot tilbyde
interessant efteruddannelse for kiropraktorerne, men
også sikre at kiropraktorerne er rustet til at praktisere i
et fag i udvikling, således at efteruddannelsen ikke kun
sker inden for emner, der vækker umiddelbar interesse.
Konkret plan for prioriteten
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge
muligheden for at udvikle en metode, der kan hjælpe
den enkelte kiropraktor til at erkende behovet for
efteruddannelse. NIKKB’s planlægningsgruppe udarbejder en plan for fremtidig kursusplanlægning. Formålet
med planen er at sikre en rød tråd i udbuddet af NIKKB’s
kurser, således at kiropraktorerne kan planlægge deres
efteruddannelse i et længere perspektiv. Det skal være
muligt at se længere frem i tiden end blot næste kursussæson.
Der udarbejdes og vedligeholdes en oversigt over de
forskellige muligheder, der foreligger for efteruddannelse for kiropraktorer både nationalt og internationalt.
Oversigten gøres tilgængelig på NIKKB’s hjemmeside.
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Deadline for prioriteten
Arbejdsgruppen nedsættes i 2013 og forventes at afslutte sit arbejde med udvikling af spørgeskema, computerprogram eller lignende i slutningen af 2014. Hvis
arbejdet har været succesfuldt implementeres de nye
muligheder og tilbydes kiropraktorerne i 2015.
Planen fra NIKKB’s planlægningsgruppe udarbejdes i
2012 med implementering fra 2013.
Oversigten over relevant efteruddannelse indsamles
løbende. Fra senest anden halvdel af 2012 vil oversigten være tilgængelig fra NIKKB’s hjemmeside.
Indikationer på succes og evaluering
Prioritetens succes vil blive målt på følgende succeskriterier:

PRIORITET C:

Obligatorisk
efteruddannelse
Forklaring af prioriteten
I 2010 udarbejdede DKF et politisk målsætningsprogram. Forud for programmets endelige udformning
var gået en tid med stor deltagerinvolvering af DKF’s
medlemmer i alle regionerne. Et af emnerne, der blev
taget op, og som også endte i det endelige program, var
et forslag om obligatorisk efteruddannelse.
Det er klart, at hvis man fra DKF’s side på et tidspunkt
vil kræve obligatorisk efteruddannelse af de danske
kiropraktorer, kan det komme til at få stor indflydelse på
NIKKB’s efteruddannelsesenheds arbejde.

• Der har været foretaget en undersøgelse om hvorvidt
det kan lade sig gøre at udarbejde et spørgeskema
eller simpelt computerprogram, der kan hjælpe kiropraktoren til at indse, inden for hvilke områder, kiropraktoren bør søge efteruddannelse

Bidrag til NIKKB

• Der foreligger en overordnet plan/strategi fra NIKKB’s
planlægningsgruppe, der sikrer at den enkelte kiropraktor kan planlægge sit fremtidige efteruddannelsesforløb inden for et givent emne op til 3 år frem i
tiden

Konkret plan for prioriteten

• Der foreligger en oversigt på NIKKB’s hjemmeside
over relevante efteruddannelses- og videreuddannelsesmuligheder for kiropraktorer ud over NIKKB’s
egne tilbud.
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Prioriteten bidrager til NIKKB’s vision om at bidrage til
vidensformidling og kvalitetssikring inden for kiropraktik.

I første omgang vil NIKKB’s efteruddannelsesenhed
bidrage med at fremskaffe viden om obligatorisk efteruddannelse ved at indhente andre landes og andre
professioners erfaringer på området. Denne viden kan
være en hjælp for DKF til at opstille konkrete forslag om
obligatorisk efteruddannelse.
NIKKB vil deltage i det omfang, DKF skønner det nødvendigt i udarbejdelsen af forskellige modeller for ob-
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ligatorisk efteruddannelse til senere politisk vedtagelse.
NIKKB’s engagement vedrørende obligatorisk efteruddannelse vil være meget afhængigt af, hvordan en evt.
model sættes sammen. Såfremt initiativet bliver endeligt vedtaget, vil NIKKB bidrage organisatorisk og
administrativt i det omfang, det besluttes, at NIKKB skal
inddrages.
Hvis der inden for denne handlingsplans udløb foreligger krav om obligatorisk efteruddannelse med inddragelse af NIKKB, vil der blive udarbejdet et tillæg til
handlingsplanen, der specifikt vedrører dette område.

en faglig kongres for kiropraktorer. Meningen med
kongressen er, at den skal afholdes hvert andet år og
erstatte det pågældende års generalforsamling samt
forskningstemadagen.
Kongressens formål vil være:
• At understøtte faglig udvikling
• At understøtte efteruddannelse og sikre efteruddannelsesmæssig variation
• At formidle forskning til klinikere
• At understøtte faglig- og social netværksdannelse

Deadline for prioriteten

• At sikre debatskabende fora

Ukendt.

• At synliggøre kiropraktorprofessionen og dens indplacering i forhold til det øvrige sundhedsvæsen over
for beslutningstagere og andre relevante aktører.

Indikationer på succes og evaluering
Prioritetens succes blive målt på følgende kriterier:
• NIKKB har bidraget med viden til beslutningsprocessen om obligatorisk efteruddannelse
• NIKKB har støttet i det omfang det måtte findes nødvendigt i udarbejdelsen af forskellige modeller for
obligatorisk efteruddannelse.
PRIORITET D:

Faglig kongres
Forklaring af prioriteten
På DKF’s generalforsamling i 2010 berettede bestyrelsen om, at de ville arbejde på et forslag om at etablere

Kongressen forventes at foregå fra torsdag aften til
lørdag aften, hvor der afsluttes med et socialt arrangement. Kongressen vil indeholde efteruddannelsesaktiviteter, vidensopdatering fra forskningsenhederne,
netværksmøder og debat.
Bidrag til NIKKB’s formål og vision
NIKKB’s deltagelse i en faglig kongres vil være med til
at udfylde den del af vores formålsætning, der siger,
at vi skal formidle og nyttiggøre forskning samt sikre
vidensdeling mellem NIKKB og vores målgrupper.
En faglig kongres må formodes at appellere til en
bredere skare af kiropraktorer end dem, der naturligt
deltager på vores kurser, og derfor er her en oplagt
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mulighed for at nå bredt ud i professionen.
Konkret plan for prioriteten
NIKKB deltager i styringsgruppearbejdet i planlægningsfasen op til første kongres. Efteruddannelsesenheden tager aktivt stor andel i planlægningen af
kongressens faglige tilbud, såvel workshops, foredrag
som andre efteruddannelses- og formidlingstilbud.
NIKKB deltager i udbredelsen af kendskabet til og
vigtigheden af en faglig kongres via de forskellige medier, vi har til rådighed.
Deadline for prioriteten
Første kongres afholdes anden weekend i november
2012.
Indikationer på succes og evaluering
Prioritetens succes er afhængig af, at forslaget om
etablering af en faglig kongres vedtages på DKF’s
generalforsamling i november 2011.
Yderligere vil prioritetens succes blive målt på følgende
kriterier:
• Der gennemføres en faglig kongres i 2012
• NIKKB har været involveret i en betydelig andel af
planlægningen af det faglige program, og har herunder afholdt workshops, foredrag og andre relevante
efteruddannelsestilbud
• At NIKKB har oplevet tilslutning til faglige arrangementer fra en bredere skare af kiropraktorer end dem,
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vi allerede har kontakt til på vores kurser
• At der efterfølgende kongressen i 2012 er en bred
enighed blandt beslutningstagere og andre medlemmer af DKF om, at kongressen skal gentages hvert
andet år.
PRIORITET E:

Netværksfora
Forklaring af prioriteten
Vi har de seneste år oplevet opblomstringen af forskellige små interessegrupper/udvalg inden for specielle
felter af kiropraktikken. Fx. kan nævnes idrætskiropraktik, kiropraktik og behandling af børn samt akupunktur.
Rent organisatorisk udgår grupperne fra DSKKB.
NIKKB’s efteruddannelsesenhed har undervejs støttet
nogle af grupperne, da gruppernes formål bl.a. er at
sikre relevant efteruddannelse inden for interessefelterne. Der arbejdes ligeledes i nogle af grupperne på at
kunne udbyde efteruddannelse, som er kompetencegivende.
NIKKB ser meget positivt på gruppernes oprettelse og
udvikling, og for efteruddannelsesenheden er det en
oplagt mulighed for sparring og idégenerering inden
for de specifikke felter. Med vores kompetencer inden
for udvikling af kursusforløb samt praktisk afholdelse
kan vi være til stor gavn for gruppernes arbejde på
dette område. Det er vigtigt for NIKKB at indgå i netværksrelationer som disse, og det er planen at udvide
disse relationer til også at inddrage andre interessefæl-
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lesskaber og faggrupper.

Deadline for prioriteten

Bidrag til NIKKB

Løbende Indikationer på succes og evaluering.

Prioriteten bidrager til NIKKB’s formålssætning om at
sikre vidensdeling mellem NIKKB og dets målgrupper.

Prioritetens succes vil blive målt på følgende
kriterier:

Konkret plan for prioriteten
Repræsentanter for NIKKB’s efteruddannelsesenhed
deltager i de forskellige gruppers og udvalgs arbejde,
og bidrager aktivt til udviklingen af relevante kursusforløb.
NIKKB tilbyder sin hjælp til praktisk afholdelse og
reklamering for kursusforløb, der er udarbejdet i samarbejde med DSKKB’s interessegrupper.
NIKKB søger at øge samarbejdet med DSKKB på det organisatoriske plan for at støtte og opfordre til oprettelse
af yderligere interessegrupper. Konkret vil NIKKB foreslå
oprettelse af en billeddiagnostisk interessegruppe, der
kan være med til at varetage bl.a. udviklingen af den
eksisterende videreuddannelse inden for diagnostisk
ultralydskanning samt en udforskning af de muligheder,
der ligger i KirPACS for at udvikle læringsmiljøer og en
platform for vidensdeling.
Der skabes et overblik over hvilke andre sundhedsfaglige professioner, der i Danmark har lignende netværksgrupper, som det vil være relevant for os at deltage i. Det prioriteres at øge samarbejdet med disse
fremadrettet.

• NIKKB har deltaget aktivt i interessegruppernes
arbejde i særdeleshed omkring planlægning af efteruddannelsesaktiviteter
• Der er oprettet en interessegruppe inden for emnet
billeddiagnostik
• Der er oprettet en intern oversigt over andre relevante netværk i andre faggrupper, og oversigten opdateres løbende
• Der har været et øget samarbejde med andre sundhedsfaglige organisationer og miljøer omkring efteruddannelsesområdet.
PRIORITET F:

Internationalt
samarbejde
Forklaring af prioriteten
Kiropraktik på verdensplan og i særdeleshed på europæisk plan gennemgår i disse år store forandringer. Der
skal ske en tilpasning til et samfund i konstant udvikling
som sætter øgede krav til kvalitetssikring, formalisering
af uddannelser og standardiseringer inden for sundhedsvæsenet.
I Europa er der et stigende udbud af relevant efterud-
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dannelse for kiropraktorer af en høj kvalitet. Både i de
enkelte lande, men også i form af oprettelsen af European Academy of Chiropractic (EAC), som er en knopskydning fra the European Chiropractors’ Union (ECU),
der indeholder fokusområderne forskning og efteruddannelse. Områder som tidligere blev varetaget af ECU.
EAC er en apolitisk organisation, som NIKKB vil kunne
drage nytte af og bidrage med viden til, og det vil derfor
være relevant med et øget samarbejde i fremtiden. EAC
har ligeledes et organisatorisk apparat til uddeling af
“point” (CPD-point) for efteruddannelsesprogrammer af
høj kvalitet, der bruges i mange lande i forbindelse med
registrering af tvungen efteruddannelse. Derudover
fører EAC en oversigt over efteruddannelse for kiropraktorer i Europa, som ved NIKKB’s deltagelse vil kunne udbrede kendskabet til NIKKB’s kurser på europæisk plan.
Der har traditionelt set været en god udveksling af
hvilke efteruddannelsesmuligheder, der eksisterer i Norden ikke mindst qua NIKKB’s nordiske repræsentation i
bestyrelsen. Disse samarbejdsrelationer vil være oplagte
at styrke yderligere, så flere nordiske kiropraktorer
tilbydes relevant efteruddannelse.
Bidrag til NIKKB
Prioriteten bidrager til NIKKB’s vision om at være internationalt førende center for forskning, vidensformidling og kvalitetsudvikling inden for kiropraktik.
Konkret plan for prioriteten
NIKKB’s efteruddannelsesenhed vil løbende deltage i
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relevante konferencer, netværksmøder osv. internationalt, og søge at øge kendskabet til NIKKB’s arbejde.
Der vil blive etableret et øget samarbejde med EAC,
således at NIKKB bidrager til udviklingen af efteruddannelsestilbud for de europæiske kiropraktorer. Samarbejdet forventes at føre til, at NIKKB’s kurser bliver tildelt
CPD-point, hvilket vil gøre, at udenlandske kiropraktorer, kan benytte sig af NIKKB’s kurser i deres tvungne
efteruddannelse. Ligeledes vil relevante kurser fra NIKKB
indgå i den samlede oversigt over kurser for kiropraktorer i Europa.
Der søges etableret et mere formelt samarbejde mellem
de nordiske landes efteruddannelsesenheder, og det
prioriteres, at NIKKB’s efteruddannelsesenhed aktivt
opsøger disse fysisk. Det kunne f.eks. gøres ved at
afholde møder på konferencer, hvor alle normalt alligevel deltager. Dette vil være med til at skabe en øget
opmærksomhed på hinandens tilbud og kan skabe en
synergieffekt landene imellem.
Deadline for prioriteten
Repræsentanter fra NIKKB’s efteruddannelsesenhed
deltager på min. 2 årlige internationale konferencer.
NIKKB’s efteruddannelsesenhed er løbende med i internationale samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser.
Der er indledt et formelt samarbejde med EAC inden
udgangen af 2012, der konkret går ud på godkendelse
af NIKKB til at udbyde kurser tilknyttet EAC’s CPD-point
system. NIKKB’s kurser fremgår af listen på EAC’s hjemmeside fra 2012.
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NIKKB har inden udgangen af 2013 besøgt/afholdt
møde med de på tidspunktet ansvarlige for de enkelte
nordiske landes efteruddannelsesenheder.
Indikationer på succes og evaluering
Prioritetens succes vil blive målt på følgende kriterier:

med EAC i forhold til tildeling af CPD-point, annoncering af kurser samt udvikling af de europæiske samarbejdsrelationer
• Der er indledt et tættere nordisk samarbejde som
resulterer i en højere grad af erfaringsudveksling

• NIKKB’s efteruddannelsesenhed har deltaget på min.
6 internationale konferencer inden udgangen af 2014

• Der er etableret konsensus for at de nordiske landes
efteruddannelsesenheder mødes ca. en gang årligt,
f.eks. til en af de store konferencer i Europa

• NIKKB har i perioden 2012-2015 indgået i internationale samarbejdsrelationer vedr. efteruddannelse

• Der deltager i år 2014 min. 25 kiropraktorer fra andre
lande end Danmark på NIKKB’s kurser.

• Der er inden udgangen af 2012 indledt et samarbejde

www.nikkb.dk

