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Position Paper om diagnose og henvisning 

 

For å opprettholde en klar og unik identitet for kiropraktikk og eliminere eller redusere publikums 

forvirring med hensyn til kiropraktorrollen i helsevesenet er det avgjørende å etablere en felles 

forståelse og enighet om omfanget av en kiropraktikkleges ansvar til å stille diagnose og henvise. 

International Federation of Chiropractors and Organizations (IFCO) tar stilling om at: 

1) Mens opplæring og vedtekter kan tillate kiropraktor bred diagnostisk omfang, kan kiropraktorer 

også velge å fokusere sin praksis på plassering, analyse og korrigering av ryggvirvelsubluksasjon. 

Dette inkluderer selvsagt avgjørelsen om sikkerhet og hensiktsmessigheten av kiropraktisk pleie. 

Analyse er betegnelsen som brukes for å beskrive prosessen å vurdere tilstedeværelsen av 

ryggvirvelsubluksasjon og danne et inntrykk av beliggenhet, karakter, type og kronisitet. 

Kiropraktisk analyse skiller ikke mellom en rekke forhold eller utskiller en tilstand fra en annen, 

noe som er målet for diagnosen. 

2) Dersom en kiropraktor oppdager under pleie et funn som er utenfor hans eller hennes 

praksisomfang, har kiropraktoren et ansvar for å varsle pasienten om disse funnene og utføre riktig 

dokumentasjon. Pasienten bør også gjøres oppmerksom på at det ikke er kiropraktors ansvar å gi 

råd, diagnose, prognose, eller behandling for disse funnene, og om at hvis pasienten velger, kan han 

eller hun rådføre seg med en annen type behandler. Det bør bemerkes at beslutningen om å se en  

annen type behandler ikke medfører konflikt for pasienten å fortsette å motta kiropraktisk pleie. 

3) Det finnes et bredt utvalg av helsetjenestepraktiserende, systemer i helsevesenet og kulturelle 

forskjeller som påvirker hvordan folk benytter helsetjenester. Alle praktiserende bør være 

oppmerksomme på dette brede utvalget av kulturelle og individuelle praksis. Med hensyn til dette, 

respekterer IFCO pasientens rett til å velge. 
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VERTEBRAL SUBLUXATION CORRECTION:  NOTHING MORE • NOTHING LESS • NOTHING ELSE 


