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Position Paper på bruken av medisin i kiropraktikk 

 
Formålet til International Federation of Chiropractors and Organizations (IFCO) er å fremme og 

videreutvikle praksisen med kiropraktikk som er eksklusiv for plasseringen, analyse og korrigering 

av ryggvirvel subluksasjon fordi ryggvirvelsubluksasjon, i seg selv, er til hinder for fullest 

livsnytelse. Vårt endelige mål er å sikre fremtiden for kiropraktikk som et separat og distinkt yrke å 

sikre og sikre allmennhetens tilgang til ryggvirvelsubluksasjon korreksjon. Vi skal oppnå dette ved 

å forene og støtte kiropraktorer og organisasjoner som deler IFCO-formålet gjennom profesjonelle, 

lovgivningsmessige, pedagogiske og personlige vekstbestrebelser. 

 

IFCO ser på kiropraktikk som vitalistisk filosofi, vitenskap og kunst som består utelukkende av det 

ikke-terapeutiske målet å lokalisere, analysere, og bistå i korreksjon av ryggvirvelsubluksasjoner, 

fordi de er skadelig for uttrykk av medfødt intelligens. 

 

Kiropraktikkuniversiteter/høyskoler samt den amerikanske føderale regjeringen, og internasjonale, 

amerikansk nasjonale- og delstatskiropraktikkforeninger definerer den unike og ikke-duplikative 

rollen og ansvaret til kiropraktikk som særlig fokus på ryggvirvelsubluksasjon og dens resulterende 

nevrologiske forstyrrelser. 

 

Forskrivning og bruk av legemidler av andre enn en utdannet lege er utrygt for publikum. Videre, 

dersom kiropraktorer skulle engasjere seg i praksis av utlevering, forskrivning eller injisering av 

medisiner ville det være skadelig for den fremtidige overlevelse av filosofien, vitenskapen og 

kunsten av kiropraktikk som en separat og distinkt, medikamentfri og kirurgifri helbredelseskunst. 

 

IFCO står mot og fordømmer den siste beslutningen av delstaten New Mexico for å erkjenne en 

"Chiropractic Advanced Practice sertifisering" som tillater leger i kiropraktikk å dispensere eller 

injisere en rekke medisiner inkludert eventuelle hormon-, enzym-, levende celleprodukt eller 

reseptfrie narkotika. IFCO vil videre stå mot og fordømme ethvert tiltak i andre stater og / eller 

jurisdiksjoner av lignende art. 

 

IFCO er mot undervisning av et medisinsk pensum som har hensikt å oppnå avansert kiropraktisk 

gradstatus med effekten å utvide omfanget av kiropraktisk praksis. Videre, har kiropraktisk 

utdannelse ved institusjoner for høyere utdanning, uteksaminering av amerikansk National Board of 

Chiropractic Examiners, og programmer akkreditert av amerikanske Council for Chiropractic 

Education (Rådet for kiropraktikkutdanning) en ansvar til å sørge for at kiropraktikk forblir atskilt 

og forskjellig fra andre helbredelsesyrker. 

 



 

IFCO tar derfor sterk avstand fra ethvert forsøk på å innføre praksisen med allopatisk medisin, da 

særlig utlevering, injisering eller forskrivning av legemidler og utførelsen av kirurgiske prosedyrer i 

praksis av kiropraktikk fremmet av pedagogiske, lovgivende eller noen annen måte av noen 

kiripraktiske høyskoler, foreninger, lisensieringsmyndigheter eller andre organisasjoner som 

representerer kiropraktikkyrket. 
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