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Formålsparagraf
Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og
profesjon i Norge til beste for befolkningen og den enkelte kiropraktor. Norsk
Kiropraktorforenings slagord er "Et liv i bevegelse".

Samfunnspolitisk skal NKF


ta aktivt del i folkehelsearbeidet og helsepolitiske målsettinger knyttet til forebygging,
bedret behandlingstilbud og økt samhandling i helsetjenesten



styrke befolkningens rettigheter og tilgjengelighet til kiropraktortjenester

Fagpolitisk skal NKF


bidra til høy etisk og faglig standard blant medlemmene



arbeide for høy kvalitet i grunnutdanningen, etter- og videreutdanning samt forskning

Interessepolitisk skal NKF


ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser



skape en inkluderende organisasjon der medlemmene deler kunnskap og erfaringer

Kiropraktorer i alle deler av helsevesenet
En kiropraktor arbeider med å stille diagnose og følge opp pasienter med plager og redusert
funksjon i bevegelsesapparatet, (nerve-, muskel-, skjelettsystemet). Kiropraktorens oppgave
er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og forebygge slike plager. Kiropraktorer er autorisert
helsepersonell.

Det er stor rekruttering til profesjonen med en årlig tilvekst som tilsier at det i 2020 vil være
over 1.000 kiropraktorer i Norge. Fortsatt tilvekst legger til rette for at kiropraktorene i årene
fremover utvider sitt virkeområde og blir bredere representert i større deler av helsetjenesten.

Det er fortsatt stort behov for økt kunnskap om kiropraktikk blant befolkningen. Foreningen
har en viktig oppgave i forhold til å synliggjøre kiropraktorens kompetanse og helsetilbud.

Norsk Kiropraktorforening vil


formidle og synliggjøre bredden i kiropraktorens kompetanse til befolkningen, andre
profesjoner, helsefaglige instanser og myndigheter



arbeide for økt deltakelse og representasjon av kiropraktorer på alle relevante nivåer
og områder i helsetjenesten

Målrettet innsats mot vårt mest utbredte folkehelseproblem
Nedsatt muskelskjeletthelse grunnet skader, sykdommer og plager i bevegelsesapparatet,
koster mest og plager flest. Det svarer for rundt 40 % av alle sykmeldte og 30 % av alle
uføretrygdede.
Kiropraktorene besitter stor kapasitet og kunnskap i primærhelsetjenesten på
muskelskjeletthelse-området.

Mangel på fysisk aktivitet er direkte årsak til nedsatt muskelskjeletthelse samt en rekke andre
sykdommer og helseplager.

Kun 20 % av den voksne befolkningen oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om 30
minutters moderat fysisk aktivitet daglig. Utviklingen er alarmerende; dagens 15 åringer sitter
mer stille enn dagens pensjonister. Den betydelig økningen av plager blant barn og unge
sammen med stadig flere eldre i befolkningen skaper økt forekomst totalt.

Nye beregninger viser at samlede kostnader var på 70 milliarder i 2009.

Muskelskjeletthelsen er derfor en av de største folkehelseutfordringene i årene som kommer.

Norsk Kiropraktorforening vil


innta en aktiv og ansvarlig rolle i arbeidet med å redusere sykefravær relatert til
muskelskjeletthelse



tilrettelegge for økt bruk av kiropraktorer i bedriftshelsetjenesten og andre
arbeidslivrettede tiltak



være i front for å øke det fysiske aktivitetsnivået blant alle lag i befolkningen



støtte arbeid og kampanjer for økt fysisk aktivitet i skolen

Lik rett til behandling
Det norske helsevesen er bygget på prinsippet om at hele befolkningen skal ha lik tilgang til
gode, effektive og trygge helsetjenester. Vi ser i dag økende grad av samspill mellom privat
og offentlig sektor hvor økt samlet kapasitet gir bedret tilgjengelighet og kortere ventetid til
tjenestene.

Rask og direkte tilgang til målrettet kompetanse på muskelskjeletthelseområdet vil gi
helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinster.

Kiropraktorforeningen ønsker å sikre bedre tilgang til kiropraktortjenester for alle lag av
befolkningen uavhengig av alder, geografi, behov og betalingsevne.

Samhandling og samspill - Effektivt førstelinjeforsvar
Helsetjenestens fokus må dreies fra etterskuddsvis reparasjon til forebyggende og
helsefremmende tiltak.

Primærhelsetjenesten må videreutvikles til et bredt og effektivt førstelinjeforsvar rettet inn
mot tidlig diagnostikk og rask intervensjon gjennom direkte tilgang til målrettet kompetanse.

Samhandlingsreformen har, sammen med ny profesjonsnøytral helse- og omsorgslovgivning,
tilrettelagt for at kommunene kan benytte kiropraktorer i lokalmedisinsk samarbeid,
rehabilitering og forebyggende helsearbeid. Norsk Kiropraktorforening vil tilrettelegge for økt
kommunalt samarbeid med kiropraktorer.

Norsk Kiropraktorforening vil


være en tydelig og engasjert aktør i folkehelsearbeidet som bidrar til økt samhandling
både på tvers og i mellom nivåene i helsetjenesten



bidra til å utvikle gode løsninger og vilkår for elektronisk informasjonsutveksling



bidra til å utarbeide gode og effektive kommunikasjonsrutiner mellom kiropraktor og
fastlege/fysioterapeut



styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom de tilgrensende områdene
muskelskjeletthelse og psykisk helse, som sammen utgjør størstedelen av sykefraværet

Utdanning, profesjon og forskning
Det er stort behov for økt forskning og kunnskap innen muskelskjeletthelse.
Fagutvikling og kunnskapsbasert yrkesutøvelse skapes i samspill mellom
profesjonsutdanning, praksis- og forskningsfeltet. Videre utvikling av kiropraktorenes
fagutøvelse som offentlig godkjent helsepersonell, forutsetter et nasjonalt forskningsbasert
utdanningstilbud og forskningsaktivitet i samsvar med kiropraktorenes virksomhet og rolle i
helsetjenesten fremover.

Norsk Kiropraktorforening vil være en aktiv pådriver for rask etablering og oppstart av
kiropraktorutdanning som vedtatt av Stortinget.

Etablering av kiropraktorutdanning vil kreve oppbygging av et tverrfaglig forskningsmiljø for
å fremskaffe nødvendige akademisk kompetanse og lærekrefter til utdanningen. Utdanningen
vil løfte forskningsaktiviteten på området betydelig i forhold til dagens situasjon.
Foreningen vil være en aktiv deltager i utformingen av kiropraktorutdanningen samt bidra til å
skape nærhet og eierskap mellom profesjon, utdanning og forskning i årene fremover.

Ta internasjonalt ansvar
De siste tiårene er kiropraktikk blitt en anerkjent helseprofesjon i Norge, og vi er en ledende
nasjon innen profesjonen internasjonalt.

Vi har et ansvar for å dele våre erfaringer med land som ikke har kommet like langt som oss.
Dette kan vi gjøre gjennom aktivt medlemskap i internasjonale organisasjoner og deltakelse
på andre møteplasser.

Vi har fortsatt mye å lære av andres erfaringer, og bør av den grunn opprettholde vårt
internasjonale engasjement samt oppfordre medlemmer til å engasjere seg i internasjonal
bistand- og frivillighetsarbeid i profesjonell regi.

Norsk Kiropraktorforening vil


være en tydelig nasjonal kiropraktorforening



delta aktivt i internasjonale fora



støtte opp om frivillig og humanitær innsats for muskelskjeletthelsen i et globalt
perspektiv.

