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Sidste år startede jeg med at sige at jeg var begejstret over at være en del af en forening hvor vi har en masse
entusiastiske medlemmer som vælger at bruge deres tid på at lave arrangement for deres medstuderende, og at jeg
kunne får lov til at stå og fortælle om det. Sådan er det heldigvis stadig.
Dog er det ved at være slut for mig som formand – sådan som vedtægterne er strikket sammen kan jeg ikke tage en
tur mere som formand. Men det er nok også for det bedre at der kommer en ny på posten.
Jeg vil dykke ned i nogle højdepunkter fra vores aktive udvalg hvis fulde årsberetninger ligger tilgængeligt på
hjemmesiden, og så vil jeg også lige berøre de udvalg som har lagt i hi det sidste års tid.

HANDS ON
Det sidste års tid har været præget af stor udskiftning i udvalget. Der er kommet en ny formand og ny retning for
udvalget. Fra nærmest udelukkende at have koncentreret sig omkring diagnostik og behandling, har man nu udvidet
med flere arrangementer som giver et indblik i andre ting som er relevante i den kliniske hverdag som kiropraktor. Der
er blandt andet afholdt arrangementer omkring smerter og omkring kommunikation. Jeg er ikke i tvivl om at det er
den helt rigtige vej for udvalget at gå.
Et fokus for udvalget bliver det næste år at få flere medlemmer. En del af udvalgets medlemmer er på kandidaten og
det er derfor nødvendigt at få flere medlemmer. Det er en proces som udvalget er godt i gang med. Når vi ser frem i
det nye år, har Hands on allerede et arrangement på bedding. De har nemlig inviteret en patient, den internationalt
eftertragtede Joletta Belton, som fortæller om livet som smertepatient. Jeg ser personligt meget frem til dette
arrangement og vil gerne opfordre alle til at deltage.

DAU
I DAU mener de at det helt generelt går rigtig godt – og jeg kunne ikke være mere enig. De har opbygget en palette af
arrangementer som er meget efterspurgt af de studerende. Palpationsaftener på de ulige moduler med fokus på de
nye studerende og på de lige moduler med fokus på anatomi for B2 og OSCE for B8.
Samarbejdet med Idræt går også rigtig godt. Der afholdes i øjeblikket 2 fredagsbarer om året, med udsigt til flere. Dog
har man et ønske om at der deltager flere fra Klinisk biomekanik, da det nogle gange står lidt sløjt til med opbakning
på lige den front. En opfordring der hermed er givet videre.
Også hos DAU fisker man efter nye medlemmer – jeg tænker umiddelbart at mængden af hyg og kage burde kunne
trække flere til. Når DAU kigger i fremtiden, har de et nyt og anderledes event som de præsenterer for os i løbet af
foråret. Vi glæder os!

IU

Også IU har været mærket af den naturlige udskiftning som findes i en forening som vores. Dog er udvalget stadig det
største i FNKS, og spænder fra både start bachelor til slut kandidat. Det er en klar styrke.
Som altid har IU på fineste vis repræsenteret SDU ude i verden – i 2019 var det Brisbane, Australien og IU havdet
stillet et stærkt hold på 4. Der bliver rapporteret tilbage at SDU er en stærk spiller i den sammenhæng og det er uden
tvivl de frivillige i udvalgets skyld. Tak fordi I repræsenterer os så godt og stærkt.
Nærmest pr. tradition har IU stået for nogle af de største events i årets løb. Jeg vil gerne starte med at fremhæve
eventet med Brandon Kiel, som er en australsk kiropraktor med speciale i pædiatri. Arrangementet havde 77
tilmeldte. Julebanko er altid en succes og der var fyldt i Studenterhuset en aften i december.
Det absolutte højdepunkt hele året på tværs af foreningens udvalg er WCCS’ europæiske Regional Event, hvor IU var
værter. Det var kulminationen på over et års planlægning, og jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang sige
tusind tak for et fantastisk og velgennemført arrangement. 138 deltagere fra hele Europa – det største regional event
inden for WCCS nogensinde. Det er en præstation i sig selv. I forbindelse med planlægningen af eventet var der
politiske problemer, da invitationen af bl.a. Jan Hartvigsen og Gregg Kawchuck ikke kunne accepteres af en række
amerikanske skolers studerende. IU holdt fast, med støtten fra både Studieledelsen og FNKS, og som de fleste
oplevede, så var både Jan og Gregg oplægsholdere på eventet.
Ca. halvdelen af medlemmerne i IU er på kandidaten – og derfor også så småt på vej ud af udvalget. Blandt andet
stopper Jakob Dersch som formand, og jeg vil gerne takke Jakob for den enorme indsats han har lagt siden han blev
formand. Det har været en turbulent tid, men du har stået fast godt støttet af resten af udvalget. Tak.

FESTUDVALGET
Siden Julefrokosten i 2018 har der ikke været et festudvalg i FNKS.
Vi har i løbet af efteråret 2019 snakket med et par studerende som var klar på at starte udvalget op igen, men de har
for nyligt trukket deres engagement tilbage. Vi har i bestyrelsen været af den opfattelse at driften af et festudvalg skal
ligge hos et udvalg, og ikke med bestyrelsen som tovholder. Dog har vi med glæde se at en række studerende, særligt
medlemmer af IU har valgt at bruge tid på at banke en fest på benene. Som bestyrelse bakker vi selvfølgelig op både
med økonomi og mandetimer, og er meget glade for at der nu er nogle studerende som har lyst til at være primus
motor på denne fest. Håber er at denne fest kan være med til at engagere nogle studerende som har lyst til at lave et
nyt festudvalg. Jeg vil gerne give min kraftigste opfordring til alle om at bakke op omkring festen som bliver afholdt d.
24. april – jeg gør i hvert fald.

SPORTSUDVALGET
Har lagt stille det sidste år, men alle er hjemme fra højskole nu, så vi håber at der kommer nogle arrangementer fra
den front.

FNKS JOURNAL CLUB
Vi fik i januar en forespørgsel på om FNKS ville støtte en Journal club – altså en gruppe som mødes og snakker om en
udvalgt videnskabelig artikel. Vi var meget hurtige til at sige ”Selvfølgelig”. Gruppen mødtes første gang d. 27/2 og
forventer at mødes igen et par gange på hvert modul.

FORENINGEN

I bestyrelsen har arbejdet i år været mere på den stille side.
Vores fokus har været at støtte op omkring udvalgene – for det er dem der i meget høj grad gør at det giver mening at
drive en forening som vores. Vi har en solid kerne af frivillige som vi skal passe rigtig godt på – vi skal gøre det u-svært
at være frivillig, og det syntes jeg faktisk også løbende at vi gør. Hvis der er en eller anden arbejdsgang som ikke giver
mening eller er bøvlet, så ser vi om det kan ændres. Blandt andet derfor har vi opdateret udvalgsretningslinjerne, så
de giver bedre mening ift. det arbejde som udvalgene laver måned efter måned – for det er det som er det vigtige.
På baggrund af den ballade som opstod omkring EPIC, WFC og ECUs samlede kongres i Berlin i foråret som også
danner grundlag for det politiske spil der var omkring planlægningen af Regionals i sommerferien sidste år, har
bestyrelsen igennem efteråret drøftet det at skrive under på det såkaldte the International Clinical and Professional
Chiropractic Education Position Statement, også kendt som EPS. Som jeg tidligere har redegjort for på FNKS’ facebookgruppe har vi skrevet under på vegne af de studerende på SDU. Og det af den simple årsag at vi ikke kunne finde nogle
saglige argument er for ikke at gøre det. Det er vores opfattelse at langt hovedparten af de kiropraktorstuderende på
SDU ville kunne understøtte EPS. FNKS blev den første studenterorganisation som underskriver – vores håb er at vi
ikke bliver de sidste. Nogle ville måske spørge om det var nødvendigt at en flok studerende skriver under på et papir
om hvad man mener er god kiropraktor-uddannelse. Jeg vil gerne komme med flere argumenter for at gøre det.
For det første giver det et stærkt signal om at vi er stolte af vores uddannelse – noget som jeg syntes er berettiget.
Vi signalerer også hvad vi mener vi både kan og bør kræve som kiropraktorstuderende. Denne del er altså en direkte
opfordring til vores kolleger i andre lande om at kræve høj kvalitet som det beskrives i EPS. Vores underskrift viser
også at vi som studerende fra SDU er klar på at tage del i det danske sundhedsvæsen – at vi er klar på at samarbejde
for vores fælles patienters bedste.
Efter offentliggørelse af vores underskrift har vi fået opbakning fra en bred skare af uddannede kiropraktorer. DKF’s
bestyrelse, formanden for kiropraktorerne i Storbritannien, formanden for kiropraktorerne i Holland, nærmest alle de
ansatte på IOB, heriblandt Henrik Hein Lauritsen, Anne Mølgaard Nielsen, Kristina Boe Dissing, Mette Jensen
Stochkendahl, Lise Hestbæk og Jan Hartvigsen, fra Mikkel Konner, Søren O’Neill og professor Berit SchiøttzChristensen fra Rygcenteret og fra professor Jens Søndergaard, forskningsleder for Alm. Praksis. Alle disse
tilkendegivelser bekræfter os til stadighed i at det er den helt rigtige beslutning vi har taget.
Af egne arrangementer som bestyrelsen har været tovholder på i årets løb vil jeg blandt andet nævne Faglig aften
tilbage i september. Her var temaet International politik, meget apropos Regionals og EPS. Der var 38 deltagende
studerende og vi ser frem til at kunne indbyde til Faglig aften igen her i foråret.
Et andet meget velbesøgt arrangement afholdt vi sammen med NIKKB. Her havde vi inviteret nyudnævnte professor
Tue Secher Jensen til at fortælle om MR-scanning med speciel fokus på at finde ud af hvem der ville have gavn af en
scanning og hvem der ikke ville. Et tilsvarende webinar var blevet afholdt for de færdigtuddannende kiropraktorer lidt
tidligere på året.
Sammen med DKF havde vi også inviteret alle studerende til DKFs årsmøde i Horsens i november. Der var er særligt
planlagt studenterspor som flere gange overlappede med de færdiguddannede. Specielt oplægget med Sagar
Constantin fik gode ord med i evalueringen fra deltagerne. Over hele weekenden deltog over 50 studerende, hvilket
var langt over vores forventning. Selv ser vi tilbage på specielt aftenen og natten i hytten, hvor specielt en af
bestyrelsens suppleanter gjorde sit for at alle havde det godt. Vi glæder os allerede nu til sammen med NIKKB at
invitere alle studerende til Faglig Kongres i Odeon til november. Her bliver der igen planlagt et særligt studenterspor,
hvor der kommer flere overlap med det øvrige program.
I december havde vi planlagt en julekalender som rigtig mange deltog i. Noget siger mig at det er en tradition der er
kommet for at blive.

Når nye studerende starter udleveres en studiestartshåndbog specielt lavet til biomekkere. Vi har i år arbejdet på at
opdatere den, så der nu er beskrivelser af alle modulerne på bacheloren. Samtidig er indholdet nu skrevet sådan at
der kommer til at gå flere år inden den igen skal opdateres. En stor tak til næstformanden for at være tovholder på
det.
Vi har en lille række af samarbejdspartnere som igen og igen hjælper og give opbakning når vi har behov for det. Først
og fremmest DKF som igen og igen kaster tid og energi efter de studerende. NIKKB som tilbyder en række af deres
oplægsholdere for os. Og selvfølgelig studieledelsen som altid har vores ryg. Tusind tak.
Jeg vil gerne som noget af det sidste komme med en generel opfordring til mine medstuderende – støt op omkring det
arbejde som bliver lagt af de frivillige i FNKS. Nyd godt af at nogle vælger at bruge deres værdifulde fritid på at stable
lækre faglige og sociale arrangementer af høj kvalitet på benene for jer. Giv dem en high-five når du møder dem på
gangene eller fortæl dem til de forskellige events hvor nice det er. Jeg håber at alle de frivillige føler sig stolte over det
arbejde som de lægger – specielt når tingene bare lykkes. Og det gør de jo som regel.
Og nu er det slut. Tak fordi jeg har måtte være formand for denne her studenterforening. Tak til mine to bestyrelser
de sidste to år. Tak for de frivillige som har trukket læsset. Tak for alle de oplevelser jeg har fået. Det har virkelig været
en absolut fornøjelse at være en del af FNKS.

