
90 år med kiropraktik: Fra kvaksalver til autoriseret specialist 

 
Dansk Kiropraktor Forening fylder 90 år den 8. maj og fejrer fagets og foreningens brogede historie over 

hele landet. Dagen markeres også hos din lokale kiropraktor  

 

Knæk, bræk og sågar prygl med kæp. Sådan forestiller mange sig behandlingen hos kiropraktorer, der 

gennem tiden er blevet kaldt alt fra kvaksalvere til prygledoktorer. 

 

Forestillingen om kiropraktik passede da også til dels, da Dansk Kiropraktor Forening blev stiftet for 90 år 

siden – bortset fra det med kæppen. Men meget er sket siden, og det fejres i år over hele landet på Dansk 

Kiropraktor Forenings 90 års fødselsdag den 8. maj. 

  

- Kiropraktikken i Danmark har udviklet sig helt enormt både i indhold og udbredelse, så danske 

kiropraktorer i private klinikker og på hospitaler i dag er i kontakt med cirka 350.000 personer årligt. Men 

der er stadig mange, der ikke rigtig kender til kiropraktikken, og derfor inviterer vi indenfor i landets 

klinikker på vores fødselsdag, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening. 

 

Offentligt støttet kvaksalveri 

I dag finder man kiropraktorer på hospitaler og i superliga-fodboldklubber og mange mange andre steder, 

men da landets første kiropraktor, Sofus Larsen, i starten af forrige århundrede åbnede sin klinik, nåede 

han kun at behandle patienter i fire måneder, inden han blev anklaget for kvaksalveri. Han fik dog lov til at 

forsætte sin praksis, men kun med henvisning fra en læge, og først i 1992 blev danske kiropraktorer endelig 

blåstemplet med autorisation fra Sundhedsstyrelsen.  

 

Men der er stadig danskere, der ikke helt ved, hvad ”det der kiropraktik” går ud på. Er det ikke kun noget 

med at hive i nogle knogler, så det siger knæk? Både ja og nej. 

  

- Kiropraktorer benytter sig af manipulationsbehandling, der retter på en funktion i et led med et hørligt 

knæk, men der arbejdes også med at udspænde led i ryg, arme eller ben uden ”knæk” ligesom 

kiropraktoren behandler bløde dele som muskler, ledbånd og sener med andre metoder. Kiropraktorer er 

især specialister i at diagnosticere ryg- og nakkeproblemer og har sammen med det offentlige 

sundhedsvæsen blandt andet udviklet et særligt pakkeforløb til personer med prolaps i lænden, siger Lone 

Kousgaard Jørgensen.  

 

I dag er landets 550 praktiserende kiropraktorer blandt verdens førende med en femårig 

universitetsuddannelse fra Syddansk Universitet plus en etårig, praktisk turnusuddannelse, og de er en del 

af det offentlige sundhedsvæsen. 

 

- Kiropraktik er som al anden naturvidenskab et felt i konstant udvikling. Vi ved, at flere og flere danskere 

døjer med smerter og rygproblemer, og vi ved, at operation langt fra altid er løsningen. På baggrund af den 

nyeste viden kan vi kiropraktorer hjælpe langt de fleste med ondt i muskler og led, og vi bliver hele tiden 

dygtigere. Det skal da fejres, siger Lone Kousgaard Jørgensen. 

 

Dansk Kiropraktor Forenings 90 år fejres fredag den 8. maj. I landets kiropraktorklinikker vil dagen blive 

markeret med flag og lidt sødt.  

 

 

 

 



FAKTA OM KIROPRAKTORER I DANMARK 

 

• Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk 

Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse; turnusuddannelsen.  

• På baggrund af uddannelsen autoriseres kiropraktorer af Sundhedsstyrelsen.  

• Kiropraktorerne er en integreret del af det danske sundhedsvæsen, hvor de beskæftiger sig med 

undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion af 

muskel- og skeletsystemet. 

• Det kræver ikke henvisning fra egen læge at gå til kiropraktor, og det offentlige yder tilskud til knap 

20 procent af regningen – mere hvis du er kroniker eller får behandlingen som en del af den 

såkaldte prolapspakke. 

• Sygeforsikringen danmark og forsikringsselskaber yder tilskud til kiropraktorbehandling. 

• I dag findes der cirka 550 praktiserende kiropraktorer og 270 kiropraktorklinikker. Der findes også 

kiropraktorer ansat på hospitaler, sygehuse og i kommuner. 

• Dansk Kiropraktor Forening har 800 medlemmer (kiropraktorer og kiropraktorstuderende). 

 

KIROPRAKTIKKENS HISTORIE I DANMARK 

 

• 2014 Den første specialkiropraktor færdiguddannes. En specialkiropraktor har efter sin femårige 

kandidatuddannelse og etårige turnusuddannelse gennemført en femårig videreuddannelse på 

biomekanisk relevante hospitalsafdelinger inden for eksempelvis ortopædkirurgi og reumatologi. 

 

• 2012 Faglig Kongres afholdes første gang, arrangeres af Dansk Kiropraktor Forening og Nordisk 

Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og byder på den seneste forskning fra ind- og udland. 

 

• 1994 Den danske kiropraktoruddannelse i klinisk biomekanik etableres ved Syddansk Universitet. 

Uddannelsen til kiropraktor eller cand.manu. er en femårig kandidatuddannelse efterfulgt af en 

etårig, praktisk turnusuddannelse.  

 

• 1992 Kiropraktikken blåstemples i Danmark. Der indføres autorisation for kiropraktorer på 

baggrund af vedtagelsen af autorisationsloven i 1991.  

 

• 1990 Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) ved Syddansk Universitet 

etableres. Instituttet fungerer som professionens forsknings- og videnscenter.  

 

• 1988 Kiropraktorerne omfattes af patientklagenævnet.  

 

• 1987 Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduatuddannelse (Kiropraktorfonden) 

stiftes. Kiropraktorfonden uddeler midler til forskningsprojekter, kvalitetsudvikling og 

efteruddannelse samt finansierer i dag professionens forskningsinstitut, NIKKB.  

 

• 1978 Den første sygesikringsoverenskomst om kiropraktisk behandling indgås. Man kan nu få 

offentligt tilskud til kiropraktorbehandlinger uden henvisning. 

 

• 1973 Der fremsættes et lovforslag om sygesikringstilskud til kiropraktisk behandling uden krav om 

lægehenvisning, men med underretningspligt til egen læge.  

 



• 1963 Regeringen nedsætter et udvalg til behandling af mulighederne for autorisation af 

kiropraktorer, så de daværende sygekasser kunne yde tilskud til sygekassemedlemmernes 

behandling hos kiropraktorer. Ingen enig udvalgsindstilling, men flertal for at foreslå 

lægehenvisning som grundlag for tilskud til kiropraktisk behandling.  

 

• 1934 Ny lægelov afskaffer kravet om lægehenvisning, hvis der skal behandles kiropraktisk. 

 

• 1925 Kiropraktorernes faglige organisation, Dansk Kiropraktor Forening, etableres den 8. maj.  

 

• 1920 Den første danske sag om kiropraktor-kvaksalveri kommer for Københavns Byret. Der bliver 

indført krav om lægehenvisning, før en kiropraktor må udføre en behandling. 

 

• 1920 Den første danske kiropraktorklinik åbner i København.  

 

• 1897 Amerikaneren D.D. Palmer etablerer den første kiropraktorlæreanstalt i Davenport, Iowa, 

USA. Han betragtes inden for professionen som grundlæggeren af den moderne kiropraktik. 

Manuel behandling har været kendt i årtusinder. 

 


