
1 
 

Protokoll NKF Landsmøte 2020 

Digitalt landsmøte lørdag 13. februar 2021  
 
 
I følge NKFs lover § 11.1 Landsmøtet heter det at «Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 
utgangen av november, og innkalles av Sentralstyret med minst 3 måneders varsel.»  
 
På grunn av Covid-19 pandemien ble det våren 2020 tydelig at det var usikkert om et fysisk 
landsmøte ville la seg praktisk gjennomføre i løpet av høsten 2020. Denne type unntakssituasjon var 
da ikke regulert i NKFs Lover. Sentralstyret gjennomførte derfor i mai 2020 en avstemning blant alle 
stemmeberettigede medlemmer av NKF, og der over 80% av medlemmene (avlagte stemmer) 
voterte for at Landsmøtet 2020 skulle forskyves til februar/mars 2021 (se Vedlegg 1). 
 
Sentralstyret besluttet i slutten av mai at Landsmøtet 2020 skulle avholdes lørdag 13. februar 2021. 
 
Smittevernhensyn medførte at ti representanter fra NKF (ordstyrere, leder av Kontrollutvalget, 
Sentralstyret, generalsekretær og NKFs juridiske rådgiver) var fysisk samlet i et studio på 
kongressenteret The Qube på Gardermoen hvor man 13. februar 2021 administrerte en digital 
gjennomføring av Landsmøtet 2020 sammen med tekniske arrangører Avas – Audio Visuell AS og 
TappIn. 
 
 
Sak 1 Åpning av landsmøtet 

Landsmøtet ble formelt åpnet av NKFs styreleder Espen Ohren kl.09.04 
 
Sak 2  Innkallingens lovlighet  

Vedtak: Innkallingen godkjent  
 
Sak 3  Konstituering  

 
Valg av dirigenter  
Sentralstyrets forslag: Espen Johannessen og Anette Kristvik 
Vedtak: Godkjent 

 
Valg av landsmøtesekretærer  
Sentralstyrets forslag: Lise Lothe og Øystein Perry Storelv 
Vedtak: Godkjent 

 
Valg av tellekorps  
Sentralstyrets forslag: Teknisk arrangør TappIn og leder av Kontrollutvalget; Øystein Ogre 
Vedtak: Godkjent 

 
Valg av redaksjonskomite for lovsaker og andre saker  
Sentralstyrets forslag: Halvor Sørbye, Håvard Nordås og Thomas Solberg 
Vedtak: Godkjent  

 
Valg av fullmaktskomité  
Sentralstyrets forslag: Servicekontoret v/ Anne Bjerke og Kathinka Fossum-Piene 
Vedtak: Godkjent  
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Valg av protokollkontrollører  
Sentralstyrets forslag: Jasmin Isdahl og Christian Pøhl Holm Haagensen 
Vedtak: Godkjent  

 
 
Sak 4  Dagsorden  

Sentralstyrets forslag til Dagsorden: 
 
Sak 1 Åpning av landsmøtet  
Sak 2 Innkallingens lovlighet  
Sak 3 Konstituering  
Sak 4 Dagsorden  
Sak 5 Godkjenning av fullmakter  
Sak 6 Forretningsorden  
Sak 7 Godkjenning av Landsmøteprotokoll 2018  
Sak 8 Sentralstyrets årsrapport 2019-2020  
Sak 9 Orientering fra Kontrollutvalget  
Sak 10 Orientering fra Etisk Råd  
Sak 11 Regnskap NKF 2019 og 2020  
Sak 12 Årsrapporter 2018-2020 fra råd, utvalg, regioner og interessegrupper  
Sak 13 Prinsipprogram for 2021-2026 
Sak 14 Handlingsplan 2021-2022  
Sak 15 Budsjett NKS og NKF 2021-2022  
Sak 16 A Sentralstyrets forslag til endringer i lover og regler 

Sak 16 B Reglement regionale avdelinger 

Sak 16 C Instruks for tillitsvalgte 

Sak 16 D Retningslinjer for å oppfylle krav om etterutdanning 

Sak 16 E Etisk Råds forslag til endringer Etiske regler og Reglement for Etisk råd  

Sak 17 “Gjennomgang av NKF/NKS regnskap” Medlemsforslag fra Anders Bjercke og Hege 
Herstad 
Sak 18 A  “Markedsføring” Medlemsforslag fra Pål Viken 

Sak 18 B  “NKF’s økonomi” Medlemsforslag fra Pål Viken 

Sak 18 C  “NKFs generalsekretær” Medlemsforslag fra Pål Viken 

Sak 18 D  “Samarbeid med NHO” Medlemsforslag fra Pål Viken  

Sak 18 E  “Grunnholdning” Medlemsforslag fra Pål Viken 

Sak 19 “Sponsor til Ridderrennet” Medlemsforslag fra Atle Aarre 

Sak 20 “Opprettelse av markedsføringsutvalg NKF” Medlemsforslag fra Kim Orderud og 

Christian Høst 

Sak 21 A  “Norsk Kiropraktorforening (NKF) sentralstyret konstituerer nytt ELIB styre” 

Medlemsforslag fra Aleksander Chaibi 

Sak 21 B  “NKF Sentralstyret konstituerer nytt styre for Etter- og videreutdanningsfondet” 

Medlemsforslag fra Aleksander Chaibi 

Sak 21 C  “Vedtektene til ELIB endres i tråd med Landsmøtevedtakets intensjon med å  

 fasilitere Norske kiropraktorers fagutvikling og kompetanseheving gjennom   

 vitenskapelig forskning” Medlemsforslag fra Aleksander Chaibi 

Sak 22 Valg  
- Formell tiltredelsesdato for virksomhetsperioden 2021-2022  
- Sentralstyret  
- Kontrollutvalget 
- Etisk Råd 
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- Etter- og videreutdanningsutvalget (EUU) 
 - Student-, turnus og veilederutvalget (STVU) 

- Valgkomiteen 
- Hederskomiteen 
- Valg av revisor  

 

Vedtak: Godkjent  
 
 
Sak 5 Godkjenning av fullmakter  

Antall stemmeberettigede NKF-medlemmer: 778 
Antall innregistrerte, stemmeberettigede delegater til Landsmøtet 2020: 353 
Totalt antall gyldige fullmakter: 119 
Totalt stemmeberettigede landsmøtedelegater, inkl. fullmakter: 472 
 
Vedtak: Landsmøtet ble erklært beslutningsdyktig (jf. NKFs lover §11.4) 

 
 
Sak 6 Forretningsorden 

Sentralstyrets forslag til Forretningsorden: 
 

1. Generelt 

Fullmakter, talerett, forslagsrett, stemmerett.  

2. Ordet ønskes 

De som ønsker ordet skal tilkjennegi dette overfor ordstyrer ved å benytte menyknapp øverst 

til høyre i hovedscene-bildet til teknisk arrangør TappIn. Send ordstyrer melding om du ønsker 

hhv. innlegg, replikk eller å gi en saksopplysning. Ordstyrer vil motta meldingene i kronologisk 

orden, og tildele taletid i overensstemmelse med oppsatt kjøreplan. Når delegaten får 

beskjed fra ordstyrer til å ta ordet trykker delegaten på den store, røde knappen; «Gå til 

talerstol». 

Ingen kan forlange ordet etter at strek er satt, bortsett fra «til forretningsorden», «til 

dagsorden» eller til voteringsspørsmål. Ingen har anledning til å ta ordet uten etter 

annonsering fra dirigenten. 

3. Taletid 

Hver delegat kan ha ordet til en sak maksimalt 3 ganger med følgende taletid: 

1. gangs innlegg 5 minutter. 

2. gangs innlegg 3 minutter. 

3. gang kan ordet tas til oppklaringer eller liknende i maksimalt 2 minutter. 

Dirigentene har fullmakt til å redusere 1. gangs og 2. gangs taletid, dersom tidsrammene for 

den enkelte sak overskrides. Redusert taletid skal gjennomføres slik at første taler etter 

taletidsreduksjon gis anledning til å holde seg innenfor tidligere tidsramme. 

4. Forslag 

Forslag skal fremmes som digital melding til ordstyrer (menyknapp øverst til høyre) før strek 

for debatten settes. Er forslag fremmet før forslagsstiller selv får ordet skal forslaget refereres 

for landsmøtet av dirigentene. 

5. Voteringer 

Voteringer skjer ved digital avstemning på TappIns hovedmeny. Voteringsalternativene 

fremstår som spesifikke avhukingsalternativer for hver sak. Teknisk arrangør, TappIn, 

registrerer innkomne stemmer i hver sak, kontrollert av leder av Kontrollutvalget. 
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Voteringsresultatet bekjentgjøres av ordstyrer. Alle voteringer avgjøres ved simpelt flertall, 

bortsett fra i saker hvor foreningens lover krever noe annet. 

5.1 Voteringsbegrep 

Alminnelig flertall – mer enn 50 % av de avgitte stemmer. 

Absolutt flertall – mer enn 50 % av alle de stemmeberettigede i en sak. 

Simpelt (relativt) flertall – det forslag som har fått flest stemmer er vedtatt, selv om antall 

stemmer utgjør mindre enn 50 %.  

Kvalifisert flertall – krav om at visse vedtak skal ha mer enn 50 % flertall. Mest vanlig er 2/3. 

 
 

Ordstyrerne anbefalte at Forretningsordenen skulle godkjennes slik de forelå i sakspapirene, 
men at punkt 3. Taletid skulle endres slik at 1. gangs innlegg skulle kortes ned til 3 minutter, 
mens 2. gangs innlegg skulle reduseres til 2 minutter, men at de som skulle legge frem 
innmeldte saker skulle få de tilmålte 5 minutter.  

  
Landsmøtedelegat Alexander Chaibi fremmet et motforslag om at taletid ikke skulle 

begrenses.  

 

Landsmøtet voterte over ordstyrers forslag til punkt «3. Taletid».  

(For 164, Mot 157, Blanke stemmer 24)  

 

Vedtak: Ordstyrers forslag til redusert taletid for 1. og 2. gangs innlegg ble godkjent. 

                 
Etter Sak 8 «Sentralstyrets årsrapport 2019-2020» var godkjent fremmet landsmøtedelegat 
Hege Herstad et forslag om at Sak 6 Forretningsorden, punkt «3. Taletid» skulle voteres over 
en gang til. Ny votering ble avholdt der alternativet var ordstyrers forslag mot Sentralstyrets 
opprinnelige forslag til taletider for hhv. 1. og 2. gangs innlegg.   
(Mot 204, For 189, Blanke stemmer 11) 

 
Landsmøtedelegat Aleksander Chaibi fremmet deretter en henstilling om «50% fleksibilitet 
på taletid».  

 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling til forretningsorden ble godkjent, herunder også 
Sentralstyrets forslag til taletider - «men med rom for fleksibilitet». 

 
 
Sak 7 Godkjenning av Landsmøteprotokoll 2018  

Vedtak: Godkjent  
 
 
Sak 8 Sentralstyrets årsrapport 2019-2020  

Presentert av styreleder NKF, Espen Ohren 
Vedtak: Sentralstyrets årsrapport 2019-2020 godkjent (under Sak 12) 

 
 
Sak 9 Orientering fra leder Kontrollutvalget, Øystein Ogre  
 Tatt til etterretning 
 
 
Sak 10 Orientering fra leder Etisk Råd, Ole Hagen  
 Tatt til etterretning 
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Sak 11 Regnskap NKF 2018 og 2019  

Vedtak: Godkjent (For 393, Mot 21, Blanke stemmer 19) 
 

Ansvarsfrihet for Sentralstyret m/generalsekretær 
(dechargé) for regnskap NKF 2018 og 2019 
Vedtak: Godkjent (For 274, Mot 27, Blanke stemmer 25) 

 
 
Sak 12 Årsrapporter 2018-2020 fra råd, utvalg, regioner og interessegrupper  
 
 Årsrapport for Kontrollutvalget 2018-2020 
 Vedtak: Godkjent 
 

Årsrapport for Etisk Råd 2018-2020 
Vedtak: Godkjent 

 
Årsrapport for Etterutdanningsutvalget (EUU) 2018-2020 
Vedtak: Godkjent  
 
Årsrapport for Student-, turnus- og veilederutvalget (STVU) 2018-2020 
Vedtak: Godkjent 
  
Årsrapport for Hederskomiteen 2018-2020 
Vedtak: Godkjent  

 
Øvrige årsrapporter ble tatt til etterretning av Landsmøtet. 

 
 
Sak 13  NKFs Prinsipprogram for 2021-2026  

Sentralstyrets forslag til Prinsipprogram for 2021-2026 
 
Vedtak: Vedtatt (For 350, Mot 0, Blanke stemmer 2)  

 
   
Sak 14 NKFs Handlingsplan for 2021-2022  

Sentralstyrets innstilling til Handlingsplan for 2021-2022 
 
Vedtak: Vedtatt (For 356, Mot 1, Blanke stemmer 6) 

 
 
Sak 15 Budsjett NKF og NKS 2021-2022 

Sentralstyrets innstilling:  
 
Budsjettalternativ A: Fremlagte budsjettalternativ, der medlemskontingenten økes med kr. 
600 årlig for hovedmedlemmer, kr. 50,- per måned. Andre kontingentkategorier øker 
prosentvis iht. medlemskategori. 

  
Budsjettalternativ B: Alternativt budsjettforslag, der medlemskontingenten forblir uendret 
fra dagens satser, og Handlingsplan for 2021-2022 nedskaleres iht. alternativt budsjett.  
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Vedtak: Budsjettalternativ A vedtatt (For Budsjettalternativ A; 260, For Budsjettalternativ B; 
128, Mot både Budsjettalternativ A og Budsjettalternativ B; 3, Blanke stemmer 7) 

 
 
 
Merknad: Sak 16 A til 16 E omhandlet endringer av NKFs lov- og regelverk. I henhold til NKFs §11.5 
krever lovendringer 2/3 flertall «blant de registrerte stemmeberettigede».  
Det var totalt 472 stemmeberettigede delegater (inklusive fullmakter) registrert til det digitale 
Landsmøtet 2020, hvilket medførte at lovendringsforslag fordret minimum 315 stemmer for hvert 
respektive lovendringsforslag.  
 
   
Sak 16 A Sentralstyrets forslag til endringer i lover og regler 

Sentralstyrets innstilling til endringer i «Norsk Kiropraktorforenings lover – sist vedtatt på 

landsmøte 27.10.18» 

Følgende paragrafer foreslås endret (endringer markert med fet skrift, evt. overstrykninger): 

 

 

Norsk Kiropraktorforenings lover  

 

§ 9 Virksomheten i regionene  

NKFs virksomhet inndeles i følgende seks regionale avdelinger:  

• Region Sør - Vestfold og Telemark, Agder  

• Region Øst - Oslo, Viken og Innlandet  

• Region Vest (Vestland og Rogaland)  

• Region Midt (Møre og Romsdal, og Trøndelag)  

• Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)  

 

 

§ 10 Regionledere  

De regionale avdelingene velger selv sin leder, som skal være Sentralstyrets kontaktpersoner i 

regionen.  

 

 

§ 11 Landsmøtet  

Ny paragraf: 11.2  

Dersom ekstraordinære forhold i samfunnet er til hinder for gjennomføring av landsmøtet 

på det tidspunkt som følger av pkt. 11.1, kan Sentralstyret etter høring blant medlemmene, 

fastsette et annet tidspunkt for landsmøtet og om nødvendig gjennomføres på en egnet 

digital plattform.  

 

 

§ 11.10  

Landsmøtet velger medlemmer til Sentralstyret og medlemmer til følgende faste komiteer, 

råd og utvalg:  

• Etisk råd  

• Etterutdanningsutvalg  

• Student-, turnus- og veilederutvalg  

• Kontrollutvalg.  
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• Valgkomité  

• Hederskomité  

 

Landsmøtet velger Sentralstyrets leder og nestleder.  

 

Med mindre Landsmøtet bestemmer noe annet eller det er særskilt fastsatt, velger komiteer, 

råd og utvalg selv sin leder.  

 

Dersom noen av de medlemmer Landsmøtet har valgt etter denne bestemmelsen fratrer 

sitt verv i løpet av perioden og et varamedlem trer inn som fast medlem, skal Sentralstyret 

foreta nødvendig suppleringsvalg av det tidligere varamedlemmet.  

 

 

Reglement for Norsk Kiropraktorforenings Sentralstyre  

 

Nytt siste ledd:  

§ 2 Sentralstyrets oppgaver  

 

Sentralstyret skal  

• Iverksette Landsmøtets vedtak.  

• Lede foreningens løpende virksomhet i overensstemmelse med foreningens lover og regler. 

• Sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.  

• Ansette generalsekretær.  

• Behandle anker over vedtak i Etisk Råd.  

• Oppnevne medlemmer til eksterne styrer, råd og utvalg.  

• Fastsette faglige retningslinjer for turnusveiledere og turnuskandidater kandidater etter 

forslag fra Student-, turnus- og veilederutvalget.  

• Fastsette årlig kursprogramforslag etter forslag fra Etterutdanningsutvalget.  

• Avgi uttalelser og innstillinger på foreningens vegne.  

• Utnevne æresmedlemmer i NKF.  

 

Sentralstyret kan nedsette de styreoppnevnte utvalg og arbeidsgrupper som er nødvendig 

for å utføre de oppgaver som følger av denne bestemmelsen.  

 

 

§ 3 Sentralstyrets sammensetning  

Sentralstyret skal bestå av leder, nestleder, samt minimum 4 styremedlemmer og ett 

varamedlem. Minimum 2 styremedlemmer skal velges fra regioner utenfor Oslo og Viken. 

Hvis ikke det er aktuelle kandidater fra andre regioner, kan det gjøres unntak fra dette.  

 

Hver region skal ha en kontaktperson i styret.  

 

 

§ 11 Behandling av anker over vedtak i Etisk Råd  

Ved behandling av anker over vedtak i Etisk Råd følges de samme regler som gjelder for Etisk 

Råds saksbehandling.  
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Sentralstyret kan stadfeste eller oppheve vedtaket eller sende saken tilbake til ny behandling i 

Etisk Råd.  

 

Vedtak om stadfestelse av bøter krever alminnelig flertall.  

 

Vedtak om å stadfeste vedtak i Etisk Råd om eksklusjon krever 5/6 flertall i Sentralstyret.  

 

Etisk Råd skal informeres om Sentralstyrets vedtak.  

 

 

Reglement for Kontrollutvalget  

Nytt tillegg: § 2 Utvalgets sammensetning og arbeidsform  

 

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem.  

Utvalget velger selv sin leder dersom denne ikke er valgt av Landsmøtet.  

Kontrollutvalget medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av noen andre av de faste 

styrer, råd, utvalg eller komiteer. Medlemmene bør ha erfaring fra komité- eller utvalgsarbeid 

i NKF.  

Utvalget fastsetter selv sin arbeidsform.  

Kontrollutvalget har møte- og talerett i alle foreningens organer.  

 

 

Vedtak: Samtlige lovendringsforslag i Sak 16 A vedtatt (For 354, Mot 5, Blanke stemmer 0). 
Ny paragraf-nummerering som følge av vedtatte endringer. 

 

 

 

Sak 16 B Reglement for Norsk Kiropraktorforenings regionale avdelinger 

Sentralstyrets forslag til nytt reglement. 

 

§ 1 Mandat  

De regionale avdelingene skal fremme Norsk Kiropraktorforenings formål i regionene ved å 

ivareta fellesskapet blant kiropraktorer, og arbeide for deres felles interesser ved blant annet:  

1. Engasjere seg i helsepolitiske spørsmål i regionen  

2. Arrangere relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet  

3. Fremme kollegialitet og fellesskap  

 

§ 2 Medlemmer  

Kiropraktorer som er medlem av Norsk Kiropraktorforening fordeles på regionale avdelinger 

etter arbeidsstedets lokalisering.  

 

§ 3 Årsmøte  

De regionale avdelingene skal ha årsmøte som høyeste organ.  

Årsmøte avholdes senest åtte uker før Norsk Kiropraktorforenings Landsmøte. Årsmøtet skal 

av regionstyret annonseres overfor regionens medlemmer senest fire uker før årsmøtet 

avholdes. Årsmøtet kan arrangeres i forbindelse med kurs, der valg av leder (hvert annet år) 

og ev. øvrige medlemmer av regionkorps skal gjennomføres. En gjennomgang av aktivitetene 

i året som har gått, og felles diskusjon av planer for kommende år, bør også inkluderes.  
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§ 4 Regionstyret  

Regionstyret velges blant medlemmene i regionene og skal bestå av en leder, og helst en 

nestleder og et varamedlem.  

 

§ 5 Medlemsmøter  

De regionale avdelingene holder møte som er åpent for alle medlemmer minst én gang i året. 

Regionstyret berammer møtene og fastsetter program.  

Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis minst 1/3 av medlemmene 

krever det.  

 

§ 6 Referat  

Det skal føres referat fra møter i de regionale avdelingene og styremøtene. Godkjente referat 

oversendes Sentralstyret til orientering så snart disse foreligger.  

 

§ 7 Årsberetning  

Årsberetning (perioderapport) skal sendes Sentralstyret senest seks uker før Landsmøte i 

Norsk Kiropraktorforening. 

 
 
Vedtak: Vedtatt (For 359, Mot 0, Blanke stemmer 21) 

 

 

Sak 16 C Revidert Instruks for tillitsvalgte 

Sentralstyrets innstilling. 
 
Vedtak: Ikke vedtatt (For 306, Mot 60, Blanke stemmer 13) 

 

 

Sak 16 D Retningslinjer for å oppfylle krav om etterutdanning 

Sentralstyrets innstilling. 

I NKFs lover er det bestemt at medlemmene skal gjennomføre godkjent etterutdanning. 

Landsmøtet vedtok i 2005 at medlemmer skal gjennomføre 30 timers etterutdanning per år 

eller et totalt timeantall på 150 timer over 5 år.  

 

Formålet er å sikre at medlemmene oppdaterer og videreutvikler sin faglige kunnskap og 

kompetanse. Målet er å sikre at pasientens beste er ivaretatt, samt å styrke kiropraktorenes 

rolle og anseelse i helsevesenet. Tydelige retningslinjer og rutiner for å følge opp dette, vil 

bidra til å skape oppslutning om gjennomføring, samt synliggjøre viktigheten av 

etterutdanning. Det vil i tillegg forenkle oversikten over egne etterutdanningstimer, og 

oversikt over hvilke kompetanseløft som vil gi kreditering i form av etterutdanningspoeng.  

 

I likhet med ECU baserer NKF seg på prinsippene knyttet til “EPIC” og dette har høy relevans 

opp mot etterutdanningsfeltet.  

 

Regler om gjennomføring av kravet til obligatorisk etterutdanning  

 

1. Beregning av kurstimer  

Kravet om 150 etterutdanningstimer/-poeng gjelder for fem og fem år. Første femårsperiode 

er fra 01.01.2015 og til 31.12.19. Grunnet endring i retningslinjer, utsettelse av Landsmøtet, 
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og kansellering av etterutdanningsaktiviteter grunnet Covid-19, ble denne perioden utvidet til 

og også gjelde for 2020. Ny femårsperiode er gjeldende fra 01.01.21 og utløper 31.12.25.  

 

1 time = 60 minutter = 1 etterutdanningspoeng. I likhet med EAC, så tillates 15 min pause for 

hver time (45 min kurs + 15 min pause = 1 time kurs eller 90 min kurs + 30 min pause = 2 

timer kurs). Dersom kurset gjennomføres uten pauser, godkjennes naturlig nok ikke timer 

utover kursets varighet. Eks., dersom kurset varer tre timer uten pause, godkjennes tre timer.  

Lunsj over 30 minutter er ikke tellende, og vil bli trukket fra det totale timeantallet.  

 

For medlemmer som opptas i løpet av femårsperioden reduseres kravet forholdsmessig. 

Kravet reduseres også forholdsmessig i permisjon eller ved sykmelding gradert 50% eller 

høyere.  

 

2. Kurs som ikke krever søknad  

Deltakelse på følgende NKF-kurs vil gi registrering ved påmelding/gjennomføring:  

• Høstkurs eller Faglig kongress  

• Regionale vinterkurs  

• Regionale kurs og samlinger  

• Webinar  

• Dagskurs/helgekurs/road shows etc  

• Turnusveilederkurs  

 

3. Kurs som kan godkjennes etter søknad  

Søknad om timegodkjenning skal sendes NKF fire uker før kursstart. Det kan søkes om 

godkjenning for følgende kurs:  

• Kurs arrangert av NKFs interessegrupper  

• Kurs arrangert av sammenslutninger av kiropraktorer 77  

• Kurs arrangert av universiteter/høyskoler i Norge, og kurs som er arrangert i utlandet av 

universiteter eller ECCE/CCEI/CCUS-godkjente undervisningssteder  

• Kurs arrangert av andre foreninger eller offentlige instanser f.eks; Den norske 

Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, NMF, NAV og HELFO  

• Kurs holdt av kommersielle aktører/leverandører  

• E-baserte kurs - For e-læring kan etterutdanningspoeng tildeles for godkjente programmer 

(elæringsmoduler, for eksempel GEN-C).  

 

Ved gitt EAC godkjenning legger NKF seg på samme antall poeng/timer som EAC. Kurs 

arrangert av eksterne aktører (utenfor NKF eller ECU) med kortere varighet enn én time (1 

poeng) godkjennes ikke. Dette skjemaet kan benyttes for å søke poeng for kurs, program 

vedlegges søknaden: Søknad kurs etterutdanningspoeng 2021-2025  

 

4. Krav til innhold  

Krav til innhold baserer seg på de samme prinsippene som ved EAC-godkjenning.  

For å oppnå timegodkjenning må etterutdanningsaktiviteten oppfylle ett eller flere av 

følgende kriterier:  

• Baseres på en biopsykososial modell  

• Overholde prinsipp om evidensbasert helsetjeneste  

• Ha et tydelig forhold til helsefremmende spørsmål eller folkehelsespørsmål  

• Ha innhold som er pasientsentrert og til pasientens beste  
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• Være innenfor rammen av kiropraktisk virksomhet  

 

Seminarer og arrangementer relatert til praksisledelse kan godkjennes for 

etterutdanningspoeng der det kan vises at kiropraktorens kunnskap og ferdigheter utvikles 

med forbedret pasientbehandling som resultat. Deltakelse på ikke-kiropraktiske seminarer og 

konferanser, der disse er godkjent for etterutdanningstimer av et faglig organ, kan 

godkjennes.  

 

NKF skal ikke urimelig holde tilbake akkreditering av etterutdanningsaktiviteter med mindre 

det antas at innholdet kan være i strid med aksepterte standarder for kiropraktikk. Dette kan 

omfatte markedsføring av praksisstiler eller metoder som har vist seg å ikke være til 

pasientenes beste eller vurderes til uetiske.  

 

Seminarer og arrangementer med overvekt av praksisbygging eller påstander uten 

vitenskapelig og/eller noen fagfellevurdert korrekt utformet bevis vil ikke godkjennes for 

etterutdanningspoeng. Rene motivasjonskurs vil ikke bli godkjent.  

 

5. Krav til søknaden  

Søknaden skal inneholde:  

• Kursets tittel  

• Kursbeskrivelse  

• Dato  

• Arrangør  

• Antall timer det søkes godkjenning for (ref. pkt 1)  

 

I tillegg til søknaden skal originalt kursprogram vedlegges.  

Søknaden sendes til: kurs@kiropraktikk.no  

 

6. Aktiviteter som kan godkjennes som poenggivende etter søknad  

Følgende aktiviteter kan godkjennes:  

• Videreutdanninger, eksempelvis mastergrader eller PhD forløp, vil kunne gi inntil 30 timer 

per år. Masterutdanninger kan være tellende i inntil tre år, avhengig av studiets varighet. PhD 

studier kan være tellende i inntil fem år, avhengig av varighet.  

Videreutdanninger godkjennes etterskuddsvis, ved innsending av dokumentasjon på fullført 

grad. Dersom videreutdanningen krysser periodens varighet, fordeles poengene tilsvarende.  

 

Følgende aktiviteter kan godkjennes etter søknad, med inntil 15 poeng per år:  

• Undervisningsvirksomhet  

• Kollegabasert veiledning/observasjon  

• Kiropraktisk Helserelatert forskning, bidrag til kiropraktiske fagbøker og fagartikler i 

medisinske tidsskrifter eller tilsvarende  

• Deltagelse i faglig utredningsarbeid  

• Hospitering/observasjon av annet helsepersonell  

• Lesing av faglige, akademiske eller vitenskapelige tidsskrifter eller annet relevant selvstudie.  

 

Aktiviteter godkjennes etterskuddsvis etter søknad, og må ha varighet over to timer for å bli 

vurdert. Søknad sendes samlet innen 1. desember, og det er kun anledning til å søke for 

inneværende år.  

mailto:kurs@kiropraktikk.no
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Dette skjemaet kan benyttes for å søke poeng for aktivitetene.  

Søknad aktiviteter etterutdanningspoeng 2021-2025  

 

7. Behandling av søknadene  

Søknader avgjøres av NKFs etterutdanningsutvalg (se: Reglement for Norsk 

Kiropraktorforening Etterutdanningsutvalg §5). Utvalget kan delegere 

godkjenningsmyndighet til NKS’ Etterutdanningsrådgiver.  

 

8. Fritak fra kravet om obligatorisk etterutdanning  

Det kan etter søknad gis hel eller delvis ettergivelse av krav til etterutdanning. Dette gjelder 

f.eks langvarig sykdom, permisjon og fulltidsstudier/omskolering. Pensjonerte medlemmer og 

turnuskandidater er fritatt fra kravet. Medlemmer som av andre årsaker ikke oppfyller krav til 

etterutdanningspoeng, kan etter særskilt søknad kan få anledning til å ta igjen manglende 

etterutdanningspoeng innen ett år etter periodens slutt.  

 

9. Sanksjoner ved manglende oppfylling av kravet til obligatorisk etterutdanning. 

Medlemmene har selv anledning til å følge med på antall godkjente etterutdanningstimer ved 

“Min side” på intranett. Medlemmer som ikke oppfyller krav til etterutdanning skal gjøres 

oppmerksom på dette på en e-post ved periodens slutt.  

 

Medlemmer som ønsker diplom på gjennomført krav om kurstimer kan bestille dette via 

kurs@kiropraktikk.no  Diplomet blir tilsendt som pdf.  

 

10. Klager på vedtak  

Klager rettes til NKF skriftlig, via post@kiropraktikk.no  Sentralstyret er klageorgan. 

Klagefristen er seks uker fra medlemmet har mottatt vedtaket fra Etterutdanningsutvalg eller 

etterutdanningsrådgiver. 

 

 

Delegat Tim Raven fremmet forslag om at ordlyden i Sentralstyrets innstilling, i punkt 6 andre 

avsnitt, endres fra “kiropraktisk forskning” til “helserelatert forskning”  

 

Vedtak: Vedtatt med ovennevnte tekstendring. (For 361, Mot 8, Blanke stemmer 9) 
 

 

 

Sak 16 E  Etisk Råds forslag til endringer i Etiske regler for Norsk Kiropraktorforening og Reglement 

   for Etisk råd 

Innstilling fra Etisk Råd.  
 
Vedtak: Ikke vedtatt (For 314, Mot 74, Blanke stemmer 14) 

 
 
Sak 17 “Gjennomgang av NKF/NKS regnskap” Forslagsstillere: Anders Horgheim Bjercke og Hege 

Herstad 

  

Følgende reviderte voteringsforslag ble fremmet av forslagsstillerne: 
Leder for Kontrollutvalget, to representanter fra Sentralstyret, foreningens regnskapsfører/ 
den i administrasjonen med regnskapsansvar, forslagsstillerne (jobber vederlagsfritt) og en 

mailto:kurs@kiropraktikk.no
mailto:post@kiropraktikk.no
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ekstern revisor (utnevnes av leder i Kontrollutvalget) skal danne en arbeidsgruppe. 
Arbeidsgruppen styres av leder for Kontrollutvalget. Arbeidsgruppen står fritt til å invitere inn 
annen kompetanse internt eller eksternt ved behov.   

  
Arbeidsgruppen kommer med innspill til Sentralstyrets utarbeidelse av budsjetter for neste 
periode (2022-2023), og arbeider for å komme med innspill til å redusere kostnader i 
inneværende periode. Målet med denne prosessen er å styrke foreningens generelle 
kompetanse om hvordan utgifter kan reduseres og inntekter økes. Tidligere budsjetter og 
regnskaper fra 2018 til i dag gjennomgås som del av dette arbeidet, og som bakteppe for å 
finne potensielt nye løsninger til budsjettering og forbedring av økonomi. Arbeidet vil også 
rettes mot å imøtekomme medlemmenes behov for en lettfattelig fremstilling av NKF/NKS 
regnskap og slik øke transparensen i NKF/NKS økonomi. I dette arbeidet vil det inngå en 
sluttrapport vedrørende funn og eventuelle anbefalte tiltak som vil presenteres 
medlemmene.   

  
Det avsettes totalt kr.100.000.- til arbeidet. Kostnadene forbundet med ekstern revisor vil i 
NKF måtte trekkes fra egenkapital, og er begrenset oppad til kr.50.000,- (forventet 
driftsresultat for perioden vil dermed være underskudd tilsvarende kostnaden). Kostnader 
forbundet med ekstern revisor vil i NKS begrenses oppad til kr.50.000,-, og vil måtte trekkes 
fra egenkapital (forventet driftsresultat for perioden vil dermed være underskudd tilsvarende 
kostnaden).  

 
Vedtak: Vedtatt (For 308, Mot 54. Blanke stemmer 17) 

 

 

Sak 18 A  “Markedsføring” Forslagsstiller: Pål Viken 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller 
 

Sak 18 B  “NKF’s økonomi” Forslagsstiller: Pål Viken 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller 
 

Sak 18 C  “NKFs generalsekretær” Forslagsstiller: Pål Viken 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller 
 

Sak 18 D  “Samarbeid med NHO” Forslagsstiller: Pål Viken 

 Forslaget ble trukket av forslagsstiller 
  

Sak 18 E  “Grunnholdning” Forslagsstiller: Pål Viken 

Forslaget ble trukket av forslagsstiller 
 

 

Sak 19 “Sponsor til Ridderrennet” Forslagsstiller: Atle Aarre 

 
Alternativ A (Atle Aarre): NKF går inn som medsponsor til organisasjonen Ridderrennet med 
kr.200 000,- pr år i fem år framover (2021 t.o.m. 2025) 
 
Alternativ B (Sentralstyret): Det avsettes for kr.25.000.- i budsjett for hhv. 2021 og 2022 til 
fortsatt bidrag til en årlig delegasjon med støttepersonell til Ridderrenn-uka bestående av 
frivillige NKF-medlemmer. 
 
Alternativ A ble trukket av forslagsstiller Atle Aarre. 
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Forslaget i tråd med Alternativ B var under tidligere Sak 15 «Budsjett NKF og NKS 2021-2022» 

vedtatt som øremerket budsjettpost. 

 

Vedtak: Ingen vedtak fattet.  

 

 

 

Sak 20 “Opprettelse av markedsføringsutvalg NKF” Forslagsstillere: Kim Orderud og Christian Høst 

 

Følgende reviderte voteringsforslag ble fremmet av forslagsstillerne: 
 
Det iverksettes et prøveprosjekt der en dedikert arbeidsgruppe får i oppgave å markedsføre 

kiropraktorer og kiropraktikk. Prosjektperioden løper frem til kommende Landsmøte i oktober 

2022, og inneholder en planleggingsfase, en iverksettingsfase (fra august 2021 til august 

2022) og en evalueringsfase.  

 

Evalueringen av prøveprosjektet legges frem for Landsmøtet 2022, og som beslutter eventuell 

videreføring av prosjektet.   

 

Markedsføringsgruppen får tilgang til å benytte de allokerte midlene (opp til totalt 420 000 

kroner) i henhold til utarbeidet budsjett godkjent av styret NKS. Arbeidsgruppen utarbeider en 

prosjektplan for prøveprosjektet, som inkluderer vurdering av ulike konkrete enkelttiltak, 

budsjett, aktivitetsplan og en metodologisk forsvarlig evaluering av resultatmål. 

 

Gruppen skal, i tillegg til å fokusere på digital markedsføring, også arbeide mer direkte med 

omdømmebygging. Dette inkluderer arbeid med å formidle viktigheten av innsalg til 

lokalmedier og legge til rette for innholdsmarkedsføring.   

 

Informasjonsansvarlig NKS er koordinator for gruppen, har godkjenningsansvar for all 

kommunikasjon/publisering og ansvar for godkjenninger av prosjektkostnader i henhold til 

gitt rammebudsjett. 

 

Vedtak: Vedtatt (For 356, Mot 8, Blanke stemmer 4)  
 

 

Sak 21 A  “Norsk Kiropraktorforening (NKF) Sentralstyret konstituerer nytt ELIB styre” 

Forslagsstiller: Aleksander Chaibi 

 

Forslag til vedtak:  

Landsmøtet Norsk Kiropraktorforening 2021 fordrer at styret NKF, med umiddelbar virkning, 

nominerer og konstituerer nytt styre i Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse (ELIB), inkludert 

varamedlem(er). Det er en forutsetning at medlemmene i det nye ELIB styre har 

forskningskompetanse. 

 
Forslagsstiller trakk opprinnelig innsendt forslag. Forslagsstiller og landsmøtedelegat 
Elisabeth Aas Jakobsen ønsket å fremme to alternative delforslag under Sak 21 A, men 
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innholdet i forslagene ble av ordstyrere vurdert så forskjellig fra opprinnelig innsendt forslag 
at Landsmøtet ikke kunne saksbehandle de to alternative forslagene (jf. NKFs lover §11.1). 
 
Vedtak: Ingen vedtak fattet 
 

 

Sak 21 B  “NKF Sentralstyret konstituerer nytt styre for Etter- og videreutdanningsfondet” 

Forslagsstiller: Aleksander Chaibi 

 

Forslag til vedtak: Landsmøtet Norsk Kiropraktorforening 2021 fordrer at styret NKF, med 

umiddelbar virkning, nominerer nye medlemmer til Etter- og videreutdanningsfondsstyre som 

ivaretar at dupliserende verv ikke forekommer der det kan oppstå habilitetsutfordringer. 

Dette gjelder spesielt i videreutdannings- og forskningsmessige affærer med impliserte 

økonomiske anliggender. 

 

NKFs juridiske rådgiver, Kari Paulsrud, opplyste Landsmøtet om at styret i Etter- og 

videreutdanningsfondet er valgt for 3 år av gangen. Nåværende styresammensetning kan 

ikke endres uten henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Om Landsmøtet i NKF 

vedtar det innmeldte medlemsforslaget, vil vedtaket ikke ha faktisk effekt. 

 

Vedtak: Ingen vedtak fattet 
 

 

Sak 21 C  “Vedtektene til ELIB endres i tråd med Landsmøtevedtakets intensjon med å  

 fasilitere Norske kiropraktorers fagutvikling og kompetanseheving gjennom   

 vitenskapelig forskning.” Forslagsstiller: Aleksander Chaibi 

 
Forslag til vedtak:  
 
Alternativ A: Landsmøtet Norsk Kiropraktorforening 2021 fordrer at styret NKF, i samarbeid 
med styre i Forskningsstiftelsen et liv i bevegelse (ELIB), utarbeider nye vedtekter for ELIB i 
overensstemmelse med lover og regler nedfelt i Lov om Stiftelser. Vedtektene skal ivareta 
norske kiropraktorers fagutvikling og medvirke til kompetanseheving i Norge slik at 
profesjonen er akademisk beredt når kiropraktorutdannelsen opprettes i Norge.  
 
Alternativ B: Om stiftelsesloven ikke tillater begrensning av vedtektene til profesjon 
(kiropraktorer), så vedtar Landsmøte at styret NKF, i samarbeid Forskningsstiftelsen Et liv i 
bevegelse (ELIB), endrer vedtektene til å begrense nasjonalitet (norske) for å beholde 
kompetanseutviklingen i Norge og dermed sørge for at profesjonen er akademisk beredt når 
kiropraktorutdannelsen opprettes i Norge. 
 

 

NKFs juridiske rådgiver, Kari Paulsrud, opplyste Landsmøtet om at eventuell søknad 

vedtektsendringer i ELiB må rettes til Stiftelsestilsynet. Om Landsmøtet i NKF vedtar et av de 

innmeldte medlemsforslagene, vil vedtaket ikke ha faktisk effekt.  

 

Vedtak: Ingen vedtak fattet 
 

Forslagsstiller Aleksander Chaibi ønsket følgende protokolltilførsel: «Landsmøtet ikke tillot at 

han fikk føre frem sakene 21 B og 21 C, og at benkeforslagene i sak 21 A ikke ble forelagt 
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landsmøtet for votering, hverken for å tillate benkeforslaget eller votere for selve forslaget. 

Konsekvensen er at landsmøtet ikke får anledning til å komme med sine synspunkter eller 

votere på forslagene.»  

 

 
Sak 22  Valg  
 

Formell tiltredelsesdato for virksomhetsperioden 2021-2022 
Sentralstyrets innstilling:  
 
NKFs formelle virksomhetsperiode 2021-2022 inntrer f.o.m. 1. mars 2021 og varer ut t.o.m. 
31. desember 2022. 
 
Vedtak: Vedtatt (For 310, Mot 2, Blanke stemmer 15) 
 
 
Valgkomiteens innstilling og valg av tillitsvalgte 2021-2022  
Landsmøtet hadde ingen innsigelser til Valgkomiteens innstilling (opplistet under). Det ble 
ikke fremmet benkeforslag på motkandidater til noen av tillitsvervene.  
 
Styreleder: Espen Ohren 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon)  
 
Nestleder: Mette Wangberg Storhaug  
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 

 
Øvrige Sentralstyremedlemmer  
Anette Tryti (gjenvalg) 
Tom Magne Jonassen (gjenvalg)  
Marcus Karlsen Ogre (ny)  
Erik Glæstad (ny)  
Vara: Elisabeth Sørensen (ny) 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 
 
Kontrollutvalget 
Øystein Ogre (gjenvalg)  
Bernt Schjetne (gjenvalg)  
Geir Wiik (ny)  
Vara: Anne Marie Selven (ny) 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 
 
Etisk Råd i tillegg til eksisterende medlemmer som ikke er på valg 
Sandra Furnes (ny)  
Patrick Hammeren (ny)  
Vara: Tor Christian Birkeland (ny) 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 

 
Etter- og videreutdanningsutvalget (EUU) 
Daniel Vestøl (gjenvalg)  
Marie Hermansen (gjenvalg)  
Catherine Anker-Sletholt (ny)  
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Andreas Hoff-Nordvik (ny)  
Tor Yngve Østhus (ny) 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 

 
 Student-, turnus og veilederutvalget (STVU) 

Jeppe Birkelid (gjenvalg)  
Eilif Harloff (gjenvalg)  
Ola Hagen Søyland (gjenvalg)  
Trine Jacobsen (gjenvalg)  
Martin Jonassen Helgesen (ny) 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 

 
Valgkomiteen 
Kasper Vincent Myhrvold (gjenvalg)  
Catharina Håkonsen (gjenvalg)  
Jakob Lothe (gjenvalg)  
Camilla Tønnessen (ny) 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 

 
Hederskomiteen 
Hege Herstad (gjenvalg)  
Ole Christian Kvammen (ny)  
Øystein Perry Storelv (ny) 
Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 

 
Valg av revisor  
Sentralstyret innstiller: Oppland Revisjon & Rådgivning AS  

Vedtak: Enstemmig valgt (akklamasjon) 
 

 
Styreleder Espen Ohren avsluttet Landsmøtet ved å takke av alle som har gjort en innsats for 
foreningen i foregående periode, og ønske nye tillitsvalgte velkommen i vervene. 
 

Landsmøtet ble erklært avsluttet kl.16.20. 

 

 

 

 

 

Protokollsignatører  

 

    
 

        Christian Pøhl Holm Haagensen 
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Vedlegg 1: 
 
Fra: NKF - Generalsekretær  

Sendt: mandag 25. mai 2020 15.52 

Til: Øystein Ogre <ogre@kiropraktikk.no>; Eirik Holm Nilsen <nilsen@kiropraktikk.no>; Bernt Schjetne 

<schjetne@kiropraktikk.no> 

Emne: HASTER. Valgresultat Korona-pandemien og beslutning om praktisk gjennomføring av Landsmøtet 

 

Til Kontrollutvalget, 

 

Som avtalt mottar Kontrollutvalget herved rådataene fra valget som NKFs medlemmer gjennomførte i uke 21 

vedr. praktisk organisering av kommende Landsmøte 2020. Valget stod mellom Alternativ A (Landsmøtet 2020 

forskyves til februar/mars 2021) og Alternativ B (Landsmøtet avholdes digitalt på opprinnelig oppsatt dato 31. 

oktober 2020)   

 

Totalt avlagt stemmer pr. SurveyMonkey: 314 

Alternativ A: 257 stemmer 

Alternativ B: 57 stemmer 

 

I tillegg hadde følgende to medlemmer reservert seg mot å motta SurveyMonkey-undersøkelser, og avga sin 

stemme eksklusivt pr. e-post:               

Thomas Solberg              Alternativ A: Landsmøtet 2020 forskyves til februar/mars 2021         

Morten Bøgseth             Alternativ A: Landsmøtet 2020 forskyves til februar/mars 2021         

 

Det medfører at det ved stemmegivningens avslutning kl. 16.00 fredag 22. mai 2020, hadde totalt 316 

stemmeberettigede medlemmer avgitt stemme. Antall stemmeberettigete (medlemmer utenom 

Studentmedlemmer og Assosierte medlemmer) var 760. 

 

Resultat: Valgdeltakelse 41,5% (316 stemmer) 

For Alternativ A:   82% (259 stemmer) 

For Alternativ B:   18% (57 stemmer) 

 

Vi ber herved Kontrollutvalget om å godkjenne gjennomføringen av valget, og valgresultatet. 

NKF tar sikte på å offentliggjøre valgresultatet umiddelbart etter at Kontrollutvalget har gitt sitt svar. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hans Otto Engvold 

Generalsekretær | Secretary General 

Norsk Kiropraktorforening | Norwegian Chiropractors’ 

Association 

T + 47 23 10 64 92 M +47 971 400 82 W kiropraktikk.no 

Kiropraktorer er eksperter på å behandle smerter i rygg, nakke, ledd og muskler.  

Vi er offentlig autorisert helsepersonell med rett til å henvise og sykemelde pasienter. 
  

   

 

 

Fra: Øystein Ogre <ogre@kiropraktikk.no>  

Sendt: mandag 25. mai 2020 23.09 

Til: NKF - Generalsekretær <generalsek@kiropraktikk.no> 

Kopi: Eirik Holm Nilsen <nilsen@kiropraktikk.no>; Bernt Schjetne <schjetne@kiropraktikk.no>; Eirik Holm-

Nilsen <e.holm.nilsen@gmail.com>; Bernt Schjetne <kirobernt@gmail.com> 

Emne: Re: HASTER. Valgresultat Korona-pandemien og beslutning om praktisk gjennomføring av Landsmøtet 

tel:+-47-23-10-64-92
tel:+47-971-470-82
https://www.kiropraktikk.no/
https://www.kiropraktikk.no/
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Hei Hans Otto 

Alle i Kontrollutvalget har blitt hørt. Et samstemt Kontrollutvalg finner at prosessen har vært ryddig. Resultatet 

av avstemningen viste et tydelig flertall for alternativ A.  

Valget godkjennes fra vår side. 

Mvh 

Øystein Ogre 

   


