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Fremgang trods ny lov og
sammenhold mod nye mål
Det går os rigtigt, rigtigt godt. Patienterne
strømmer til, vi har masser af arbejde og
mangler faktisk arbejdskraft. Vi har stor
tilslutning til uddannelsen, voksende kendskab og fortsat høj sammenhængskraft
på tværs af foreningen, selvom vi godt kan
være internt uenige.
Det går forrygende med vores nye overenskomst. De nye pakkeforløb har fået en
flyvende start. Kvalitetsakkrediteringen
kører, og snart har vi efteruddannelseskrav
ligesom i andre lande og andre professioner.
Vi har skabt mange resultater og håndteret små og store udfordringer. Det har
været to travle, varierede år.
I manipulationssagen besluttede
Christiansborg at give ikke-autoriserede
behandlere lov til at foretage manipulationsbehandling. Vi mødte modstand, da vi
forsøgte ligesom Lægeforeningen, Gigtforeningen, Sundhedsstyrelsen og andre at
forhindre det. Behandlere uden autorisation har ikke den fornødne uddannelse og er
ikke del af klage- og erstatningssystemet.
Men alle gode argumenter blev ignoreret,
og loven indført. Konsekvenserne for pa-

tienterne kender vi ikke endnu, men vi ved,
at rigtigt mange politikere, embedsmænd
og andre aktører nu ved, hvilken uddannelse en kiropraktor har. Et meget positivt
spin off, og der kom også en opdateret
bekendtgørelse om kiropraktik ud af sagen.
Det internationale arbejde har også
fyldt. Både i verdensforbundet WFC og i
det europæiske forbund ECU. Det er ikke
uden dilemmaer, men det er nødvendigt. Vi
har en god universitetsbaseret uddannelse
og et stærkt fokus på evidens, men der er
ikke mange lande, hvor kiropraktikken har
så fin en indplacering som her.
Vi skal hjælpe udviklingen på vej ude som
hjemme. Det kræver, at vi søger indflydelse
og tværfaglige løsninger, ikke bare på vores
eget område, men på hele sundhedsvæsenets håndtering af muskel- og ledområdet.
Hovedsigtet i vores nye ambitiøse målprogram er, at vi kiropraktorer skal tage
meget mere samfundsansvar. Vi skal være
rygraden i det danske samfund. Både fordi
vi kan og vil, og fordi vi mener det, når vi
siger, at vi tager muskler og led seriøst.
Bestyrelsen, oktober 2017

Januar

Februar
Patientrekord
360.000

Marts
Danmarks anden
specialkiropraktor
færdig

Maj
Europæisk Kongres
Oslo
Maj
Første nationale
forskningskonference
om muskler og led.
Juni
Sommerseminar
for politisk aktive

Fra venstre:
Næstformand
Michael Christensen
Janni Bang
Jørn Eichhorn
Formand
Lone Kousgaard
Jørgensen
Christian Stamer
Dorthe
Schøler Ziegler
Anders Jørgensen
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Juni
Folkemødedebatter
om kirurgi og ulighed

Marts
Verdenkongres
Washington

Februar
Patientrekord
370.000
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Marts
Valg til
DKF’s tre
udvalg

Marts
Tre topmøder om
nyt målprogram
og overenskomst

April
OK17 træder i kraft

november
Lægedage
BellaCenter

DKF Årsm
November
Lægedage i
BellaCenter

ø d e 2017

NOVEMBER
Maj
Europæisk kongres
Cypern

November

Oktober
OK17-forhandlinger
afsluttet med Danske Regioner
Oktober
WFC Uddannelses
konference Canada
Oktober
Ryggens Dag:
RygFessor i Odense,
Vejle og Hadsund

Maj
Sommerseminar for
politisk aktive

Oktober
Rygfessor på Ryggens dag i Odense
og Kolding

Maj
Konference
om arbejdsliv

September
DKF på roadshow
ude i kredsene

Juni
Folkemødedebat om
fornuft og følelse

September
DKF på roadshow i
kredsene med OK17
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Bestyrelsen
og et råd

Hvordan arbejder
bestyrelsen?
Hvert år lægger bestyrelsen en
strategi- og handlingsplan ved
at tage udgangspunkt i gældende målprogram, større driftsopgaver og evt. fokuspunkter fra
seneste generalforsamling.
En vigtig og svær opgave,
især for en lille forening som
DKF er at prioritere.
I 2016 var de tre højest
prioriterede sager overenskomstforhandlinger, indledende
øvelser til nyt målprogram og
Faglig Kongres. I 2017 var det
eftersyn af DKF’s vedtægter og
generalforsamling, færdiggørelse af målprogram og implementering af ny overenskomst.

Bestyrelsen samles til møde op
til 10 gange om året. Formanden
deltager i møder mindst en dag
om ugen.
Hvert bestyrelsesmedlem
har opgaver relateret til sit ansvarsområde. Det kan være en
post i Kiropraktorfondens eller
NIKKB’s bestyrelse, i udvalg eller
arbejdsgrupper. Det kan også
være møder med forsikringsselskaber, organisationer, politikere,
medlemmer eller deltagelse i
netværk, konferencer m.v.
Flere gange om året mødes
bestyrelsen med formandskabet fra de fem kredse og
regionale samarbejdsudvalg.

General
g
forsamlin

5 kiroprak
torkredse
og 6 udvalg
Sekretariat i
København
7 ansatte
Mindst en gang om året mødes bestyrelsen med udvalgene for klinikejere, privat og
offentligt ansatte, Dansk Kiropraktor Råd og Dansk Selskab
for Kiropraktik.

Hver sommer inviterer DKF
de politisk aktive til seminar om
emner som fx lobbyisme, strategi og politik samt drøftelse af
aktuelle sager som fx overenskomsten eller nyt målprogram.

Under ’DKF’ på www.danskkiropraktorforening.dk kan du se medlemmer i alle DKF’s politiske bestyrelser, udvalg og råd.

Lægedage
DKF deltager hvert efterår med
en stand på Lægedage, den
ugelange efteruddannelseskongres for almen praksis. Bevæbnet med ”diskuskager” og konkurrencer taler kiropraktorer og
studerende med læger og praksispersonale om samarbejde og
kompetencer. I 2016 var fokus
på kiropraktoruddannelse. I år er
fokus på de nye pakkeforløb.
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Samarbejde
på tværs
DKF mødes med de andre organisationer, der
har overenskomst med
regionerne i det såkaldte
Praksisnetværk. De sidste
år har man især drøftet
forhandlinger, men også
det nære sundhedsvæsen
og den ny persondataforordning. Med tandlægerne
og de praktiserende lægers
har DKF holdt fælles kursus for politisk aktive i -17.

OK har fyldt
i kredsene
Direktøren for Canadian Chiropractic Association (CCA) Alison Dantas (nr. to fra venstre) har besøgt DKF flere gange, senest i august 2017 med formand David Peeace.
Billedet er fra 2016, hvor direktøren bl.a. besøgte Nordisk Institut for Kiropraktik
og Klinisk Biomekanik (NIKKB), hvis direktør Henrik Wulff Christensen ses i midten,
Yderst til venstre prof. Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet. Yderst til højre direktør
Jakob Bjerre, DKF., ved siden af CCA’s Kommunikationschef Ronda Parkes.

Internationalt medansvar
DKF har i den forgangne periode
brugt mere tid og energi på den
internationale scene end tidligere.
Det er resultatet af et mangeårigt
ønske om at tage mere medansvar uden for landets grænser.
DKF har bl.a. arbejdet på at
samle og styrke de kræfter, der
forstår og udmønter den evidensbaserede tilgang på samme
måde som i Danmark. Det sker i
samarbejde og møder med især
den canadiske og den norske forening. Det sker naturligvist også
gennem indflydelsen i European
Chiropractors’ Union (ECU) og
World Federation of Chiropractic
(WFC). Opmærksomheden samler
sig særligt om uddannelse.
Det er to år siden, generalforsamlingen genindmeldte DKF i
ECU. DKF har derfor deltaget i de
to seneste ECU-kongresser og i
General Council, som mødes flere
gange årligt. Her har et særligt
emne været opstart og drift af den
nye europæiske forskningsfond
European Centre for Chiropractic

Research Excellence (ECCRE), der
blev etableret som direkte konsekvens af DKF’s indmeldelse. ECCRE er placeret på Nordisk Institut
for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense og uddeler hvert år
rundt regnet en million kroner til
international forskning.
I marts 2017 deltog DKF med
formand, næstformand, et bestyrelsesmedlem samt direktør
og kommunikationschef i WFC’s
verdenskongres i Washington. En
mindre DKF-delegation deltog i
WFC’s uddannelseskongres i Canada i oktober 2016.
I Washington deltog over 1200
kiropraktorer heraf ca. 30 danske.
DKF udbyggede turen med besøg på
Palmer College of
Chiropractic sammen med den norske forenings ledelse. To besøgte
også studierne
i New York og
Toronto.

Læs reportager i KIROPRAKTOREN nr. 2 2017

I 2016 og 2017 har arbejdet i DKF’s kredse og i de
regionale samarbejdsudvalg handlet en hel del om implementering af både den nye og den gamle overenskomst. Det har også fyldt på de faste møder med DKFbestyrelsen. Henvisningsretten til MR/CT fra 2014 har
især krævet ressourcer i Midtjylland og Hovedstaden.
I Syddanmark har man engageret sig i regionens
spareplaner i 2016 og implementering af kliniske retningslinjer. I Hovedstaden har ny praksisplan med fokus
på yderligere integration af kiropraktik fyldt meget. I
Region Sjælland har man bl.a. været med til at opdatere
forløbsprogram for lænderygpatienter.
En del af kredsbestyrelsernes arbejde er at arrangere medlemmøder ofte med udgangspunkt i de faglige
roadshows fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk
Biomekanik, der de sidste to år har handlet om alt fra
blokader til datasikkerhed. I Midtjylland har bestyrelsen også arrangeret rundvisning på Regionshospitalet
Silkeborg, hvor to kiropraktorer er ansat. I Nordjylland
har man også holdt møde, hvor sekretærer kunne dele
erfaringer med administration af forsikringspatienter.
Tre regioner, Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden, har ansat kiropraktorpraksiskonsulenter, som arbejder med dokumentation, implementering og ud-vikling. I
Hovedstaden har de to praksiskonsulenter bl.a. arbejdet
med at sikre forskning og opstart af erfa-grupper. I Syddanmark har konsulenten bl.a. startet forsøg med henvisning til hoftekirurgi på OUH og tværfaglige ryg/nakkegrupper. I Midtjylland har konsulenten bl.a. dokumenteret
(lav) udbredelse af dobbelt-røntgenundersøgelser.

Jan Enggaard
Jensen
Formand
i KKF Hovedstaden

Henrik
Frederiksen
Formand i
KKF Midtjylland

Susanne
Bach
Formand i
KKF Nordjylland

Sine
Kiilerich
Formand i
KKF Syddanmark

Kirsten
Sillehoved
Formand
i KKF
Sjælland

www.danskkiropraktorforening.dk/kredse
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Manipulations
sagen
Kort efter Folketingets partier
med undtagelse af Socialdemokratiet i 2016 indgik aftale om,
at ikke-autoriserede behandlere
skulle have lov til at manipulere
rygsøjlen, såfremt de har 250 timers
manipulationsundervisning, kom
et lovforslag i høring. Det gik imod
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen,
og DKF forsøgte – ligesom lægernes
organisationer og Gigtforeningen - at
gøre opmærksom på, at patienterne
sættes i en risikabel situation. Ikkeautoriserede behandlere har ikke den
fornødne uddannelse til at kunne
lave en tilbundsgående undersøgelse
og diagnose og dermed heller ikke
identificere differentialdiagnoser
og kontraindikationer for manipulationsbehandling. De er tilmed ikke
omfattet af det offentlige klageog erstatningssystem, men skal
omfattes af en privat forsikring, der
skal etableres. DKF frygter, det kan
blive en jungle for patienterne at
navigere i.
Indsigelserne hjalp ikke. Den ny lov
trådte i kraft 1. juli 2017 og nødvendiggjorde også en modernisering af
bekendtgørelsen om kiropraktorvirksomhed. Den blev udarbejdet
i samarbejde med DKF. Ikke alle
ønsker blev opfyldt, men resultatet
er tilfredsstillende og indeholder en
nutidig beskrivelse af kiropraktik. Den
nu historiske bekendtgørelse daterer
tilbage til 1993.

Et ærgerligt
omdrejningspunkt

med positivt
spin-off

PR
Der har stået manipulationssag på langt det meste af
det politiske pressearbejde, der er røget over bordet i
2016-17. Resultatet har været en god håndfuld artikler i
dagspressen, primært Politiken, der klart har fortalt DKF’s
side af historien, ofte i samarbejde med Lægeforeningen.
Ligeledes har de politiske samtaler foreningen har
haft med fx Flemming Møller Mortensen (S), Liselott
Blixt (DF) og Majbritt Kattrup (LA) alle haft manipulationssagen som omdrejningspunkt.

Anstrengelserne syntes i første omgang forgæves
– politikerne havde allerede besluttet sig, og alle gode
argumenter blev ignoreret eller bortforklaret.
DKF kunne ikke lægge loven ned, MEN der kom
alligevel noget godt ud af sagen.
Den har utvivlsomt skærpet kiropraktorernes
profil blandt politikere og embedsmænd, og ingen er
længere i tvivl om, hvilken uddannelse en kiropraktor
har. Det er viden med stor nytteværdi.

”Er jeg
blind og døv af smerte, ser jeg jo ikke om alternative
behandler har den rigtige forsikring,”
sagde Søs Egelind, der styrede
DKF’s debat på Folkemødet i
2017. Foto: Scanpix

Fra venstre ses Søs Egelind, som var ordstyrer i debatten med Lone Kousgaard Jørgensen (DKF), Mette Bryde Lind (Gigtforeninegn),
Jane Heitmann (V), Liselott Blixt (DF), Henrik Ullum (De Lægevidenskabelige Selskaber), Folkemødet 2017.
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Hvad mener DKF?
”Bevægeapparatslidelser er ikke bare irriterende og invaliderende
for dem, der har dem – det er et samfundsproblem af de helt store.”
Hvert år rammer lidelser i muskler og led ca. 1,2 mio. danskere – og koster17
mia. kroner. Alligevel er der ikke en samlet strategi for området, gør DKF’s formand Lone Kousgaard Jørgensen opmærksom på i sin opfordring til politikere og
organisationer om at gå sammen og lave en plan. Opfordringen bringes i debatindlæg og annonce i det politiske medie Altinget i september 2017. Strategien
skal hjælpe dem, der rammes af bevægeapparatslidelser, men som må cykle
rundt på må og få i et sundhedsvæsen, der ikke ved, hvad det skal stille op med
patienter, der ikke skal opereres, skriver formanden.

Sociale medier
DKF har været meget aktiv på de sociale medier,
som tæller profiler på Facebook, Instagram,
Twitter og Youtube. I april 2017 lykkedes det at
udbrede historien om manipulationssagen til
mere end 50.000 Facebook-brugere, og i august
2016 delte 141 personer Kiropraktorguides
meme til mere end 20.000 Facebookbrugere. Og
det er bare to af adskillige opslag om manipulationsloven.
På YouTube har næste 2000 set Jan Hartvigsens opsang til kiropraktorerne på årets
verdenskongres i Washington – og det er også
en historie, der fik stor rækkevidde på alle DKF’s
sociale medier, og også kom i de traditionelle
danske medier.

Folkemødet
Siden 2014 har DKF deltaget aktivt på Folkemødet på Bornholm hver sommer. De sidste to år
som del af Sundhedsteltet, hvor 14 organisationer deler faciliteter, udgifter og overordnet tema.
I 2016 debatterede DKF med folketingspolitikere
og fagfolk om operation kontra konservativ
behandling, ulighed og ældre. I 2017 handlede
DKF’s hoveddebat om fornuft og følelse i sundhedspolitik. Anledningen var manipulationssagen. Fagfolkene anført af DKF-formand Lone
Kousgaard Jørgensen fik ikke overbevist de
to centrale folketingspolitikere om, at loven
mangler fornuft, men debatten kom godt rundt
om udfordringerne. DKF deltog også i debat om
multisyge og i event hos Danske Fodterapeuter.

Link til film m.v. www.dansk
kiropraktorforening.dk

”En lille koordineret indsats kan gøre en stor forskel både for
patienterne og for samfundsøkonomien, hvis man tør understøtte
det tværfaglige arbejde i økonomiaftaler på tværs af faggrupper”
Dét var en af pointerne, som DKF’s formand påpegede i juni
2017, da ’Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen’ med KL, Danske Regioner og staten udgav anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udbygges –
uden et ord om muskel- og led-lidelser. Hun var ikke begejstret.

”Det er helt tosset, at vi i det danske sundhedsvæsen
ikke kan finde ud at benytte vores forskellige
kompetencer bedre”
Sådan sagde kiropraktorformanden i åbningstale til konference
om arbejdsliv, som Center for Sundhed i Muskler og Led holdt i
maj 2017. Ud over DKF var Syddansk Universitet, Danske Fysioterapeuter og Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
medarrangører. Det er anden gang, det relativt nye center holder
konference. Første gang var i 2016, hvor emnet var forskning.
Bag centret står forskerne, heriblandt flere kiropraktorer, på
Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik.

“Der er en stor brugerbetaling på alt, hvad der hedder
fysioterapi og kiropraktik, og når samfundet på den måde
er med til at sende et signal om, at rygsmerter ikke er så
alvorligt, så undlader mange måske at søge hjælp”
Det siger DKF’s formand i BT, der i
marts 2017 havde ryddet forsiden
for et dansk studie, der viser, at rygsmerter kostet leveår. Hun og prof.
Jan Hartvigsen understreger, at der er
store samfundsgevinster ved at forebygge og behandle rygsmerter, som
er en af hovedårsagerne til lægebesøg, sygefravær og førtidspension.

De mere
festlige
historier

I marts 2016 fik
klinisk biomekanik sendetid
i primetime-tv,
da teeterboardteamet MOTUS
bestående af tre
kiropraktorstuderende stillede
op og kom i finalen i programmet
’Danmark har
talent’.

I september
2017 kom det
frem, at den nye
amerikanske
ambassadør
Carla Sands
oprindeligt er
kiropraktor af
uddannelse. Den
historie fik frit
løb i medierne,
og gav også
noget omtale af
faget.
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Nye ydelser og
pakker bruges
stort set som ventet

Hvad skal man skrive til lægen?
Hvornår skal min klinik akkrediteres?
Hvad står der i overenskomsten
om indholdet i ydelserne?

2016 var et forhandlingsår.
Projekterne fra sidste overenskomst blev afsluttet, og
resultaterne afleveret til Danske Regioner og DKF, som før
sommeren udvekslede krav
og efter sommeren forhandlede en ny aftale på plads. Den
trådte i kraft 1. april 2017.
Tallene for første kvartal
af den nye overenskomstperiode (2. kvartal 2017) viser,
at klinikkerne ser ud til at
bruge ydelserne stort set som

forventet, forstået således, at
mange klinikker er begyndt at
tage den rette pris for det, der
nu hedder en almindelig konsultation. Dog er antallet af
’afgrænsede konsultationer’
lavt i forhold til det forudsatte,
hvilket DKF forventer vil finde
et passende leje hurtigt.
I speciale 64 er der kommet
godt gang i pakkeforløbene. I
perioden 1. april til 31. juli er
der inkluderet sammenlagt ca.
3500 patienter i et pakkefor-

løb. I hele 2016 blev der kun
inkluderet ca. 1220 personer
i lændeprolapspakken. Det er
tydeligt, at den nye ordning
med 60% i tilskud til undersøgelsesydelserne og 40% til både
milepælsydelserne og evt. mellemliggende konsultationer har
fået klinikkerne til i højere grad
at tilbyde et struktureret pakkeforløb til deres patienter.
Der er er dog geografiske
skævheder i anvendelsen,
som vækker lidt undren.

www.danskkiropraktorforening.dk/ok17
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Forundersøgelser
1015 Mere
end 3 år eller aldrig:

57,5%
(forudsat 50%)

16,8%
1016 Mellem 1- 3 år:

(forudsat 20%)

1017 Inden
for de seneste 12.mdr.:

25,7%

OK17

• Forløbspakker med højt tilskud (60% og 40%) ved nerverodstryk
(symptomer på diskusprolaps) i lænderyggen og i nakken samt
ved spinalstenose
• Ny tilskudsstruktur med opdeling af førstegangskonsultationer
efter tidspunkt for evt. tidligere konsultation og af opfølgningskonsultationer i almindelig, afgrænset og udvidet
• Kvalitetsakkreditering af alle klinikker
• Implementering af systematisk efteruddannelse
• 0,2% forhøjelse af regionernes indbetaling til Kiropraktorfonden
• Udbredelse af diagnosekodning som led i akkreditering
• Projekt om dataindsamling og opbygning af database
• Tilskud til klinikker, der tilslutter sig KirPACS
• Fortsættelse af second opinion-ordning på røntgenbilleder
• Afklaring af opkobling på Det Interregionale Billedindeks
• Udvidede informationer om tilgængelighed i klinikkens praksisdeklaration på Sundhed.dk
• Vandelsbestemmelse for kiropraktorer involveret i strafbare
forhold som på de andre praksisområder
• Uændret økonomiramme

S p e c i a l e 53

(forudsat 30%)

Opfølgende konsultationer
1035 Afgrænset
konsultation:

18,6%
(forudsat 30%
+/- 5 procentpoint)
1036 Almindelig
konsultation:

71,8%
(forudsat 60%
+/- 5 procentpoint)

Rundt med OK17

I efteråret 2016 var DKF ude
i de fem kredse med OK17roadshow. I foråret 2017 holdt
DKF OK-messe tre steder i
landet, hvor medlemmer kunne
møde op med spørgsmål.

1037 Udvidet
konsultation:

9,6%
(forudsat 10%
+/- 5 procentpoint)

Snart skal
kiropraktorer
registrere
deres efter
uddannelse
Fra januar 2018 skal kiropraktorer i klinikker med overenskomst til tasterne og
registrere deres efteruddannelse. Det skal
ske efter retningslinjer, som Kiropraktorfonden har udgivet i efteråret 2017. Emnerne skal relatere sig til det kiropraktiske
virksomhedsområde og ligge inden for de
fem kerneområder, som blev fastlagt for
år tilbage: Kommunikation, Diagnostik,
Patientforløb, Behandling og Ny viden.
Registreringen er startskuddet på
kiropraktorernes systematiske efteruddannelse og skal give mere viden, der skal
bruges til at færdigudvikle modellen med.
Kiropraktorfondens nuværende
kompensationsordning for tabt arbejdsfortjeneste ved efteruddannelse ændrer
sig også 1. januar. Fremover kan kiropraktorer få dækket kompensation også
for deltagelse i kurser fra andre udbydere
end Nordisk Institut for Kiropraktik og
Klinisk Biomekanik (NIKKB).
Kiropraktorfonden har det overordnede ansvar for den systematiske efteruddannelse, mens NIKKB har til opgave at
udmønte modellen.
Formålet er, at alle kiropraktorer
opbygger og vedligeholder deres kompetencer og færdigheder i overensstemmelse med evidensbaseret praksis og
patienternes behov for at sikre ensartet
og høj faglig kvalitet.

www.danskkiropraktorfor
ening.dk/efteruddannelse

115 klinikker
akkrediteres
om året
På Fyn forbereder 24 kiropraktorklinikker sig til, at
surveyere fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) kommer på besøg i starten
af 2018 for at tjekke, om de lever op til 13 kvalitetsstandarder. Resten af klinikkerne i Region Syddanmark blev sat i gang med forberedelser i august
2017, og inden årets udgang varsles de sydøstlige
klinikker i Region Hovedstaden, som skal akkredíteres i sensommeren 2018. Med 3-4 måneders intervaller mellem varslingerne ruller akkrediteringen
gennem kiropraktor-Danmark de næste tre år.
Det tager 8-9 måneder fra varsel til gennemført
akkreditering. Regionerne giver hver klinik 15.000
kr. som honorar for arbejdet. Klinikker uden overenskomst kan tilmelde sig akkreditering, hvis de
ønsker, men skal selv betale udgifterne.

”Kurset gav en god gennemgang af
de opgaver og udfordringer, der ligger
i kvalitetsmodellen. Man går derfra
med en god skabelon for, hvordan man
kommer videre,” fortæller Peter Højgaard, kiropraktor i Nyborg, fra en af de
første klinikker, der skal akkrediteres
og deltog i IKAS’s introkursus i august.

Sådan kan klinikker få information og rådgivning:
1. På IKAS.dk finder
du planen for
akkrediteringen,
de 13 kvalitetsstandarder,
retningslinjer,
regler, håndbog,
kontaktinfo m.m.

2. Deltag i
introkurset,
som klinikken
indkaldes
til, når IKAS
sender sin
varselsmail

3. På Danskkiropraktorforening.dk/akkreditering finder
du ’spørgsmål
og svar’-sektion

4. Hos IKAS kan
du kontakte to
kvalitetskonsulenter. DKF’s
sekretariat kan
også kontaktes.

5. P
 å Youtube
kan du se tre
videoer med en
kiropraktor fra
pilotprojektet,
der fortæller om
aspekter af akkrediteringen

Lille stigning af klinikker uden overenskomst
I 2015 var de 37 på 34 klinikker. I dag praktiserer 41 kiropraktorer på 37 klinikker uden
overenskomst.
De fleste vil gerne tilmeldes overenskomsten og må
ansøge om et såkaldt yder-

nummer i mange år, før det
måske lykkes.
DKF har i årtier arbejdet for
at påvirke regionerne ændre
praksis på området. Skiftende
bestyrelser og forhandlingsdelegationer har forsøgt uden held.

Kiropraktorerne i de regionale samarbejdsudvalg gør
også, hvad de kan for at få
regionerne til at frigive flere
ydernumre.
Ved opstart af klinik uden
ydernummer, anbefaler DKF,

at man ikke sætter næsen op
efter et ydernummer. Det er
noget, der kan komme lige
pludseligt, og det er mere
undtagelsen end reglen, at
det sker.
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• DKF skal arbejde for, at flere
studerende skal påbegynde og
færdiggøre uddannelsen til cand.
manu.
• DKF skal desuden understøtte
initiativer, som sikrer bred geografisk dækning, nye arbejdsområder og højere lighed i adgangen
til at komme til kiropraktor

• DKF bør sætte endnu stærkere ind på intern
og ekstern formidling af forskning og dokumentation af muskel- og led-området
• DKF skal øge opmærksomheden på implementering af forskning i praksis, også
internationalt
• DKF skal tage initiativ til cost-benefit analyser,
businesscases mv. på muskel-led-området.

Kiropraktorerne er den sundhedsprofession, der procentuelt
bruger mest af sin egen økonomi
på forskning. Og det skal vi holde fast
i, og der skal være øget opmærksomhed på
formidling og implementering af forskningsresultater, så praksis udvikles maksimalt.

Kiropraktorer
behandler hvert år
400.000 danskere og
anerkendes for den høje
faglige standard blandt
de nærmeste samarbejdspartnere.

Når en patient kommer til en
kiropraktor efter en tur rundt i
sundhedsvæsenet, kan kiropraktoren, trods besøg hos en lang
række andre sundhedspersoner, være
den første, der tilbyder et sammenhængende overblik og en decideret
behandling. Det giver kiropraktorerne
en særlig position og rolle.

Dansk Kiropraktor Forening - DKF er talerør for næsten1.000
kiropraktorer og kiropraktor
studerende. De vil involvere
sig endnu mere i udviklingen af
samfundet og sundhedsvæsenet.
Derfor forfølger de disse mål i
perioden 2018-22.

• DKF skal søge at koordinere forskningsstrategier for kiropraktorfonden, NIKKB og øvrige forskningsmiljøer, også internationalt,
så de går op i en højere enhed og bliver
langsigtede.
• DKF bør endvidere understøtte arbejdet
med at videreudvikle og sikre tværfaglig, relevant efteruddannelse, gerne
i samarbejde med det akademiske
niveau i sundhedsvæsenet
• DKF skal tage initiativ til endnu
mere internationalt samarbejde
og videndeling, både i forhold
til forskningsprojekter og
politiske indsatser

Ny viden skaber værdi

Der er for få kiropraktorer i
Danmark. Kiropraktormanglen betyder ubesatte stillinger og ringe
muligheder for at udvikle kiropraktikken
og muskel-led-området i primær- og
sekundærsektoren samt kommunalt. De
ubesatte stillinger i privat praksis står
i vejen for vækst og håndtering af eller
hjælp til endnu flere patienter.

Vi mangler kiropraktorer

i det danske samfund

et målprog
ram
med store
ambi
tioner og a
rm
bevægelse
r

Ryg r a d e n

www.danskkiropraktorforening.dk/rygraden

Målprogrammet er blevet til gennem mange og
spændende seminarer og møder med samlet
omkring 250 medlemmer. Hertil kommer
stærk involvering fra udvalg, DKF’s kredse,
Kiropraktorernes Videnscenter NIKKB, og både
praktiserende og studerende.

Debatten om, hvad der skiller
kiropraktorerne fra hinanden
fylder ofte for meget. Og vi taler
for lidt om, hvad der samler
og driver kiropraktorerne, men
svaret ligger lige for: Patienterne
og folkesundheden.

Ved at vise kiropraktorernes værd i sundhedsvæsenet og ved at styrke samarbejdet
med fx de praktiserende læger, kommunerne og
sygehusvæsenet - hvor det giver mening - er
det målet at udvide eller forbedre kiropraktorernes rammevilkår via overenskomsten
(OK). DKF skal fortsat arbejde for at flere
får mulighed for adgang til kiropraktik
med tilskud, fx i områder hvor der er få
kiropraktorer pr. patient eller i områder
med langt mellem kiropraktorer. DKF
vil være en samarbejdspartner, der
søger løsningen over konflikten,
og som i tråd med bevægelsen
i det danske sundhedsvæsen,
går efter at identificere og
aftale relevante pakkeforløb for subgrupper. En aktuel
overenskomst bør
altid afspejle

• DKF arbejder for lighed i sundhed
• DKF skal arbejde aktivt for henvisningsrettigheder til relevante medicinske specialer
– hvor det giver mening
• DKF skal arbejde for deltagelse i udvikling
og implementering af Nationale Kliniske
Retningslinjer til gavn for patienten
• DKF skal udarbejde en segmenteret
handlingsplan for inddragelse af patienten/
borgeren i fremtidige strategier
• DKF skal tage initiativ til forpligtende
tværfagligt samarbejde med de øvrige
sundhedsorganisationer.
• DKF skal tage initiativ til øget samarbejde
med patientforeninger

derfor en særlig forpligtelse til at erkende
uhensigtsmæssigheder og udbrede viden og
løsningsforslag til indsatsområder.

• DKF skal søge at aftale yderligere pakkeforløb for subgrupper, der kan have glæde af
strukturerede og tidsstyrede forløb.
• Det elektroniske marked skal skrives ind i
OK, og der skal sættes fokus på udvikling og
honorering af digitalt tidssvarende løsninger, fx i form af e-konsultationer
• DKF har en vigtig rolle i at holde og udbygge
en positiv dialog med forsikringsselskaber,
regioner og øvrige samarbejdspartnere i og
udenfor overenskomsten.
• DKF skal løbende søge oplysninger omkring
ejerforhold og praksisformer, og opbygge
og formidle viden til medlemmerne på dette
område

de aktuelle muligheder for undersøgelse
og behandling af muskel- og led-patienter,
herunder ikke mindst forskningsresultater
og udvikling af elektroniske muligheder for
konsultation og rådgivning.

Forbedrede rammevilkår
hjælper patienterne

Kiropraktorerne vil gå forrest i det
tværfaglige samarbejde til gavn for det
enkelte individ og til glæde for det samlede
muskel- og led-område, og dermed også
folkesundheden. Kiropraktorerne har som
stand de optimale akademiske evner i
forhold til muskel- og ledsygdomme og

Kiropraktorerne ønsker
et sundhedsvæsen med
fokus på lige sundhed for alle.
Et sundhedsvæsen, der sætter patienterne først, og som
arbejder for at skabe de bedste
rammer for borgere med lidelser i
muskler og led, uanset hvor de bor,
og hvad de fejler. Et sundhedsvæsen
som prioriteter lidelser i muskler og
led ligeså højt som andre lidelser

Lighed i sundhedsvæsenet

[I

klinikken

]

Et svært
samarbejde
Forsikringsmarkedet er fortsat stigende, og de
fleste klinikker samarbejder med et eller flere
forsikringsselskaber (eller mellemhandlere).
Det vurderes, at forsikringsmarkedet omtrent andrager ca. 25-30 % af omsætningen i
en gennemsnitlig praksis, svarende til ca. 150
mio. kroner på årsbasis. Hertil kommer Sygeforsikringen danmark, der hvert år bruger ca.
100 mio. kr. på kiropraktik. Tilsammen fylder
dette marked omtrent det dobbelte af det
regionale tilskud.
Forsikringsudbyderne er i konkurrence
med hindanden, og udvikler hele tiden nye

kiropraktorklinikker er under
leverandør til mindst en udbyder
af sundhedsordninger. PFA er den,
flest klinikker er underleverandør til.
(Kirofakta 2016)

produkter, der lægger
pres på pris og kvalitet.
Forsikringsselskaberne stiller
andre (forretningsmæssige) krav end Danske
Regioner, og mange klinikker oplever, at de
følger og kontrollerer behandlingsmængden
mere nidkært. Derfor har DKF fortsat en stor
opgave i at opretholde en positiv og løsningsorienteret dialog med branchen.
DKF’s blad KIROPRAKTOREN bragte i hvert
nummer i 2016 artikler, hvor klinikker på skift
fortæller, hvordan de har sat administrationen
af forsikringspatienter i system.

Udvalgene for ejere og de to typer ansatte
Klinikejerudvalget
Formand
Gunvor
Jørnsgård,
Frank Føns Jensen,
Stine Ørskov
Hougaard, Troels
Gaarde og Lisbeth
Lantto (ny).
Udvalget for
privatansatte
Formand
Anette Ravn
Nørregaard,
Dorthe Brandborg
Olsen og de nyvalgte
Andreas Tøllner
Christensen og Nina
Hougs Hesselberg.
Udvalget for
Offentligt Ansatte
Formand
Stine
Haugaard
Clausen, Anne
Mølgaard Nielsen,
Charlotte Lindgaard
Møller og de nyvalgte
Pernille Popp og Lise
Lykke Oddershede.
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DKF’s tre interesseudvalg for klinikejere, privatansatte og offentligt
ansatte fik nye medlemmer i foråret
2017, hvor DKF afholdt den faste
valgproces, der finder sted i ulige år.
Udvalgene er bindeled mellem
den pågældende medlemsgruppe
og DKF’s bestyrelse og har hver
en kontaktperson i bestyrelsen.
Mindst en gang om året mødes
hvert udvalg med bestyrelsen. Derudover er der kontakt og samarbejde i projekter eller sager ad hoc. Fx
når DKF’s ansættelsesaftaler skal
ændres, som er en kerneopgave for
Klinikejerudvalget og de privatansattes udvalg.
Klinikejerudvalget kan også forslå
ændringer i landsoverenskomsten
og bistår DKF ved forhandlinger

med HK/Privat om overenskomsten
for kliniksekretærer og i drøftelser
om sundhedsforsikringsområdet.
De privatansattes udvalg bistår DKF
i lønstatistikundersøgelser.
Udvalget for offentligt ansatte
holder kontakt til evt. tillidsrepræsentanter og bistår DKF med forslag
til ændringer i Akademikernes overenskomster med staten, regionerne
og kommunerne.
Alle tre udvalg, typisk formændene, står til rådighed for medlemmer, der ønsker kollegial sparring
om ansættelsesforhold. Når det
bliver ansættelsesretsligt, henvises
til DKF’s jurist.
I 2017 har de tre udvalg sammen med DKF og NIKKB udviklet
hver sit arrangement til årsmødet.

www.danskkiropraktorforening.dk/udvalg

Dansk Kiropraktor Forening Generalforsamling 2017

Hvad
omsætter
en klinik?
I hver overenskomstperiode skal
der gennemføres en indtjenings- og
omkostningsundersøgelse i overenskomsttilmeldte klinikker. Resultat
for året 2015 viser, at den gennemsnitlige omsætning pr. klinik er
3.573.845 kr. Det er cirka 350.000 kr.
mere end i 2011. Den gennemsnitlige
indtjening pr. klinik er 1.293.619 kr.
og pr. klinikejer 852.962 kr. – næsten
2000 kr. mere end i 2011.

www.danskkiro
praktorforening.dk
>’For medlemmer’ >
’Landsoverenskomst
om kiropraktik’

Hvad tjener
en ansat?
Hvert år undersøger DKF de privatansatte løn. Seneste undersøgelse
gengiver niveauet fra september
måned 2016 og viser, at den gennemsnitlige arbejdstid er 31 t/ugen,
og den gennemsnitlige bruttoløn
(inkl. pension) er 44.661 kr. – inkl.
indtægter fra andet arbejde 47.605
kr. Undersøgelsen for september
2017 ventes klar i december.

www.danskkiroprak
torforening.dk >’For
medlemmer’ > ’Løn og
ansættelser’

Opdaterede
ansættelsesaftaler
Løn under barsel blev forhøjet med ca.1000 kr. om
måneden, og adgangen til
at indgå aftale om konkurrence- og patientklausul
bortfaldt, da DKF’s anbefalede ansættelsesaftaler
blev ændrede i 2015.
Disse forhold gælder for

ansættelser
indgået med
DKF’s aftaler og efter
1. januar 2016. Skal de
gælde i ansættelser indgået før den dato, kræver
det en tillægsaftale, som
er på DKF’s hjemmeside.
Klinikejerudvalget og

de privatansattes udvalg
deltog i ændringsprocessen.
De to udvalg har i
august 2017 påbegyndt
dialog om ny opdatering
af de anbefalde ansættelsesaftaler.

www.danskkiropraktorforening.dk < ’For medlemmer’ > ’Løn og ansættelse’

Nyt tilsyn kræver, at kiropraktorer
registrerer sig i år og hvert år
I 2016 besluttede den daværende sundhedsminister at stramme op på tilsynet
med autoriserede sundhedspersoner og
lancerede et nyt risikobaseret tilsyn. Det
trådte i kraft året efter og administreres
af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Tilsynet består af varslede besøg på
behandlingssteder, som enten findes risikofyldte eller udvælges ved stikprøve. Ca.
10% af behandlingsstederne i hver profession får besøg. Kiropraktorerne står for
tur tidligst i 2019. DKF følger udrulningen
af det nye tilsyn og deltager i en særlig
gruppe for organisationer.
Første skridt er lovpligtig registrering
i et nyt register for behandlingssteder.
Senest 31. december 2017 skal alle
kiropraktiske behandlingssteder være
registrerede. Behandlingsstedets ejer
er ansvarlig for, at registeringen sker og
ajourføres hvert år. Ved behandlingssted
forstås en selvstændig virksomhed, hvor
www.stps.dk

eller hvorfra autoriserede sundhedspersoner udfører behandling. Sker det på
flere adresser, anses hver lokalitet som
et behandlingssted. Alle kiropraktorer, der
ejer en klinik, skal sørge for at registrere
sig, og det skal en række andre kiropraktorer, der udfører behandling på andre
lokaliteter end klinikker også.
Registreringen koster et årligt gebyr på
4000 kr. Urimeligt, mener DKF og andre
sundhedsorganisationer, som sammen
forsøgte at få det ændret, da politikerne
foreslog det.

Protest af tilsynsgebyr
”Kiropraktorer, Fysioterapeuter og fodterapeuter kritiserer, at de som noget nyt skal
være med til at finansiere et nyt tilsynssystem.” stod bl.a. i artikel på Altinget.dk,
som beskrev protesten, som DKF, Danske
Fysioterapeuter og Danske Fodterapeuter
står bag i 2016.

Seniorordninger
og mere i løn til
sekretærer
420 kr. om måneden mere i lønposen, større indbetaling på fritvalgskontoen, og mulighed for at bruge en
del af indbetalingen til at købe børneomsorgsdage eller seniorfridage.
Det er de væsentligste nyheder i den
overenskomst, som DKF indgik med
HK/Privat i marts 2017. Formanden
for DKF’s Klinikejerudvalg, Gunvor
Jørnsgaard, forhandlede sammen
med DKF’s direktør og DKF’s jurist.

www.danskkiropraktorfor
ening.dk > ’For medlemmer’

Forsikring…..

Medlemmer, dog ikke studerende, er dækket
af DKF’s kollektive erhvervsansvarsforsikring hos Codan. Den dækker, hvor den
offentlige patienterstatning ikke dækker,
fx hvis patient glider på vådt gulv eller
behandling ikke sker i klinik. I 2017 blev den
udvidet og omfatter nu også produktansvar
og retshjælp, og det blev præciseret, at den
omfatter evt. berettigede regreskrav fra
kommuner for udbetalte sygedagpenge ved
behandlingsskader. Alle medlemmer kan få
rabat på andre forsikringer hos Codan.

…og pension

En del medlemskabet (ikke for studerende
og udlandsmedlemmer) er en obligatorisk
pensionsordning i SEB Pension. Den indeholder også en erhvervsevnetabsforsikring og
dækning ved død og kritisk sygdom. Desuden kan den tilpasses fx med en behandlingsforsikring. DKF’s bestyrelse vurderer
løbende behov for ændringer i ordningen,
som var i udbud og blev forbedret i 2013.

Find spørgsmål og svar om
ordningerne og meget mere:
www.danskkiropraktorfor
ening.dk/forsikringogpension
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Godt omdømme

”De skal blive bed
re til at samarbejde i stedet
for at beskytte egen profession,
hvis vi skal gøre det bedste for patien
terne, skal vi skal have alle kompe
tencer i spil.”
Folketingspolitiker

men endnu mere brug for
synliggørelse af værdien
Ligesom i 2010 da DKF udarbejdede målprogram sidst,
har foreningen i forbindelse
med udviklingen af et nyt
program i 2017 spurgt interessenter om deres holdning
til kiropraktorerne og deres
omdømme. 23 interessenter
bestående af regionale og
kommunale embedsmænd,
regionale politikere, folketingspolitikere, embedsmænd
på Slotsholmen, organisationer og markedsaktører stillede op til interview.
Deres svar viser, at mange
af pointerne fra 2010 stadigt

gælder: Der er ros til kiropraktorerne for deres faglighed
og fokus på evidens, og stakeholderne ser, som i 2010,
også en række muligheder
fremadrettet. Hvis kiropraktorerne har evidensen i
orden, er der åbne døre for
at opnå dybere integration i
sundhedsvæsnet.
En tendens, som stakeholderne ikke påpegede
i 2010, er stigende konkurrence fra alternative
behandlere/behandlinger,
som opnår større og større
accept.

Hvilket
uddannelsesniveau
har kiropraktorer?
9%

2%

24%

13%

54%

”[D]et er svært at få taletid, når
man er lille, så de skal gå sammen
med andre faggrupper. Det øger tro
værdigheden i sig selv.”
En faglig organisation

”Det handler om at lave en
god business case. Det er Finans
ministeriet, der skal overbevises. De
skal gøre sig rigtigt lækre over for de
andre professioner.”
Embedsmand på slotsholmen

Hvad ved danskerne?
I 2015 gennemførte DKF en undersøgelse,
som blandt andet viste, at kun 20% kendte
kiropraktorers lange videregående uddannelse. I maj 2017 blev undersøgelsen gentaget
og viser, at lidt flere – nemlig 24% – rammer
uddannelseslængde på 5+1 år rigtigt. Desuden angiver flere, at de er blevet anbefalet
kiropraktorbehandling af læge eller skade-

stue, ligesom flere angiver, at de har opsøgt
kiropraktor, fordi de anser kiropraktorbehandling som den bedste behandling til smerter
i muskler og led. Det overordnede billede er
ellers meget status quo i forhold til for to
år siden. 1.090 danskere på 18+ år deltog i
undersøgelsen, som er foretaget af Epinions
Danmarkspanel.

Top 3 Hvorfor gik du til kiropraktor, da du oplevede smerter i muskler og led?

24% Lang, videregående uddannelse (20%)
54% Mellemlang videregående uddannelse (50%)
13% Diplomuddannelse (23%)

54%

9% Ved ikke (6%)
2% Kursus (2%)

1.
Gode erfaringer
fra tidligere (64%)

39%

2. Anser for
bedste behandlings
mulighed (26%)

19%

3.
Henvist af læge/
skadestue (15%)

2015-tal i parentes
2015-tal i parentes
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50+ timer
efteruddannelse

www.dansk
kiropraktor
forening.dk/
rapporter

Kvinde

45 år
Dansk
uddannelse

30-37
timer/uge

Her finder du de omtalte
undersøgelser: KiroFaktaundersøgelserne, som
er lavet siden 2012,
borgerundersøgelserne,
stakeholderanalyser
samt indtjenings- og
omkostningsundersøgelser og lønstatistikker.
Du finder også DKF’s
patientprofil fra 2014
og undersøgelsen af
kiropraktorpatienters
socioøkonomiske forhold (2012) og andre
eksterne rapporter.

I klinik

Kirofakta

den typiske kiropraktor
DKF’s data januar 2017:
• 573 kiropraktorer på
arbejdsmarkedet
• 306 kvinder og 267 mænd
(53% kvinder)
• Gennemsnitsalder: 45 år

• Uddannelsesland
Danmark:
286
USA:
159
England:
112 (inkl. 3 fra Wales)
Canada:
13
Øvrige:
3

den typiske klinik
• 222 m2
• 4 rum
• Beliggende i stueplan

• Handicapvenlige forhold: elevator (62%),
adgang for kørestol
(62%) og båre (60%),
handicaptoilet (42%)

• Udnytter behandlingskapacitet ca. 50-75%
(43% af alle klinikker)
• Tilbyder trænings
faciliteter - i form af
løse redskaber (65%)
og/eller trænings
lokale i klinikken (36%)

• 1 kiropraktor tilknyttet (39 %)
• Sekretær (79%) eller
andre medarbejdere:
Massører (51%), fysioterapeuter (38%),
andre behandlere(27%).
Data fra Kirofakta 2016

Sekretær

Kiropraktor

Træningsfaciliteter

Massør

Anden type behandler

Fysioterapi
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DKF’s samarbejde
med fagmiljøerne
udnytter
ressourcer
Med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) har DKF det tætteste samarbejde. Fælles projekter er Faglig
Kongres og fast samarbejde om turnusuddannelsen og kommunikation, bl.a. bidrag
til KIROPRAKTOREN. Løbende kommer nye
fælles projekter til, ofte med udspring fra
overenskomsten. I 2016 og 2017 har NIKKB
og DKF samarbejdet om OK17-projekter om
systematisk efteruddannelse, diagnosekodning og datafangst, men også om den nye
persondataforordning.
Med Dansk Selskab for Kiropraktik (DSK,
det tidligere DSKKB) samarbejder DKF især
om opgaver inden for kvalitetssikring, fx med
udviklingsopgaver og kliniske retningslinjer.
DKF opkræver kontingent for DSK og hjælper
også med andre administrative opgaver. I
juni 2016 blev Lise Hestbæk ny formand, for
bestyrelsen som består af: Kim Corfixen, Line
Press Sørensen, Martin Juulager, Henrik Hein
Lauridsen, og Claus Dam Nielsen.

FAGLIG KONGRES

2016 Kiropraktik
gennem livet

VIDEN / NETVÆRK / EFTERUDDANNELSE

Endnu en efteruddannelsesfest med stor tilslutning
Hele 93% af de mere end 400 deltagere
satte kryds i enten ’god’ eller ’meget god’,
da de evaluerede Faglig Kongres 2016.
Det er et par procent mere end sidste
kongres, og i det hele taget fik kiropraktorernes tredje kongres rigtigt fin evaluering. Rammerne, maden og de sociale

arrangementer vurderes positivt af langt
størstedelen, og det faglige vurderer 80%
som godt eller meget godt – kun 7% giver en negativ bedømmelse. Som ventet
er nogle kurser bedømt bedre end andre,
men ingen falder igennem. 4 kurser får
100% positiv bedømmelse.

Reportage i KIROPRAKTOREN nr. 4 2016 – følg med på www.fagligkongres.dk

Selskabets højaktive
fokusgrupper
Fokusgruppen for idrætskiropraktik fik sat hak ved
en stor drøm i 2017: en idrætskiropraktiske efteruddannelse, udbudt af Nordisk Institut for Kiropraktik og
Klinisk Biomekanik.
Børnefokusgruppen er lykkedes med at få mere pædiatri i kiropraktoruddannelsen, og i 2016 holdt gruppen
en velbesøgt pædiatridag på Syddansk Universitet.
I 2016 så en ny fokusgruppe for evidensbaseret
praksis (EBP) dagens lys. Den har følgende indsatsområder: 1) Definition af EBP i kiropraktorpraksis, 2)
Fagspecifikke kliniske
vejledninger (best
practice) og 3) Effektmåling i klinisk praksis
- hvordan?

www.dskkb.dk
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468 deltagere
(423 i 2012, 522 i 2014)

GLÆD
DIG TIL
Faglig Kong
res 2018
8.-10.
november

301	kiropraktorer (303 i 2012, 335 i 2014)
60	sekretærer (38 i 2012, 60 i 2014)
82	studerende, gæster, undervisere, sekretariat
(78 i 2012, 100 i 2014)
25	udstillere (28 i 2014)
217	til festen lørdag (133 i 2012, 280 i 2014)

Dansk Kiropraktor Forening Generalforsamling 2017

Forskere og udviklere i høj fart

Mere end 11 millioner kroner
til forskning
I 2016 og 2017 har Kiropraktorfonden
uddelt over 11 mio. kr. til diverse projekter - lige fra etablering af verdens største
kohorteprojekt af sin art med 5.000 lænderygpatienter til translationel eksperiementel-klinisk smerteforskning.
Men fonden bruger langt flere penge på
forskning end 11 mio. Den finansierer nemlig også Nordisk Institut for Kiropraktik og
Klinisk Biomekanik (NIKKB), som driver flere
projekter, og hvert år uddeler fonden omkring

1 mio. til European Center for Chiropractic
Research Excellence (ECCRE), som giver pengene videre til udenlandsk forskning.
ECCRE har i 2016 og 2017 uddelt
næsten 3 mio. kr. til seks projekter. Der
er givet penge til udvikling af vurderingsskema til lænderygpatienter, det danske
kolikprojekt, det internationale CARL-netværk for unge forskere, projekt om ældres
rygsmerter, kiropraktisk forebyggelse og
konsekvenser af smerter i muskler og led.

Læs om de fondsstøttede projekter i www.kiropraktoren.dk.
ECCRE har en hjemmeside her: www.nikkb.dk/eccre

• Ikke-kirurgisk behandling af nyligt opstået
cervikal nerverodspåvirkning
• Ikke-kirurgisk behandling af nyligt opstået
lumbal nerverodspåvirkning
• Behandling af nyopståede lænderygsmerter
• Hofteartrose, ikke-kirurgisk behandling og
genoptræning efter THA
• Ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter
• Behandling af lumbal spinalstenose
Også Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for
tværsektorielle forløb for mennesker med
kroniske lænderygsmerter’ (april 2017) har
kiropraktorer deltaget i.

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE
FOR HOFTEARTROSE
OPTRÆNING
GEN
– IKKE-KIRURGISK BEHANDLING OG
EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK

NATIONAL KLIN
ISK RETNINGS
LINJE
FOR IKKE-KIRU
RGISK BEHANDLI
NG AF NYLIG
OPSTÅET LUMB
AL NERVEROD
SPÅVIRKNING
(LUMBAL RADI
KULOPATI)

JE FOR
ISK RETNINGSLIN
NATIONAL KLIN
NYOPSTÅEDE

AF
BEHANDLING ERTER
LÆNDERYGSM
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danskkiropraktorforening.dk/
kiropraktorfonden

Nationale kliniske retningslinjer som kiropraktorer har bidraget til:

NATIONAL KLIN

IKKE-KIRURG ISK RETNINGSLINJE
NYOPSTÅET ISK BEHANDLING AF FOR
RODPÅVIRKN
SYMPTOMER
ING
TIL ARMEN
(CERVIKAL RADIKUI NAKKEN
LOPATI)

MED UDSTRÅ
LENDE

GSLINJE
NATIONAL KLINISK RETNIN
FOR HOFTE ARTROSE ING OG GENOPTRÆNING
– IKKE-KIRURGISK BEHANDL
LOPLASTIK
EFTER TOTAL HOFTEAL
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Udover forskning støtter fonden også kiropraktorers efteruddannelse, ansættelse af turnuskandidater, turnuskurser, Faglig Kongres,
driften af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik,
DKF’s stand på Lægedage og mange af de projekter, DKF aftaler
i overenskomsten med Danske Regioner. Pt. fx den radiologiske
second opinion-funktion, IKAS’ rådgivning af klinikker, der skal
kvalitetsakkrediteres, et dataprojekt, tilskud til KirPACS m.m.

www.nikkb.dk

2016

Kiropraktor Marianne L. Andreasen blev i 2016 ansat i en
1-årig deltidsstilling som kiropraktorfaglig konsulent i Region
Hovedstadens forskningsråd for
praksissektoren. Her har hun været med til at udvikle, planlægge
og sætte fokus på forskning inden
for praksissektoren. Hun er i
forvejen den ene af regionens to
kiropraktorpraksiskonsulenter for
kiropraktorområdet.

Hver overenskomstklinik afgiver
9,47% af patienttilskuddet fra
regionen til fonden, og Danske Re
gioner indbetaler 6,4% heraf
til fonden hvert år

det webbaserede KirCACS. Systemet har
ordentlige aftaleforhold inklusiv databehandleraftale med et fokus på at efterleve
gældende lovgivning således Den Danske
KvalitetsModel kan opfyldes på datasikkerhedsstandarden.

201 6

Hovedstaden
ansætter
kiropraktor til
forskningsudvikling

kræfter på projekt Systematisk Efteruddannelse, Faglig Kongres 2016, DKF Årsmøde
2017, roadshows og nyt fx podcast.
Et kapitel for sig er dataarkiverings- og
kommunikationssystemet KirCACS. Fokus
er på driftssikkerhed, udvikling og kvalitetssikring. Det bygger på erfaringer med
billedarkivet KirPACS, som findes i mere
end 95% af klinikker med digital røntgen.
26 klinikker er (pr 1.11.2017) overgået til
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Aktiviteten har været tårnhøj på Nordisk
Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik de sidste to år. Forskerne har forsket,
formidlet og sat deres viden i spil i mange
typer projekter, fx som konsulenter på nationale kliniske retningslinjer, som medorganisatorer på konferencer, undervisere og
meget mere.
Perioden har budt på mange store opgaver. Efteruddannelsesenheden har brugt
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Uddannelse
ude i verden

Ny efteruddannelse
for idrætskiropraktorer
Ildsjæle blandt de idrætsinteresserede i Dansk Selskab for Kiropraktik kunne endelig høste frugter af mange års arbejde i juni 2017, da det første hold af 20 kiropraktorer gennemførte den nye tværfaglige idrætskiropraktiske efteruddannelse,
IKE. Uddannelsen udbydes af Kiropraktorernes Videncenter NIKKB, og der samles
op på erfaringerne, så det kan afklares, hvordan IKE kan fortsætte.
Med uddannelsesmiljøet holder DKF halvårlige
møder med dekanatet og jævnlig kontakt med
studieledelsen, som også er sat i system via DKF’s
Uddannelsesudvalg. DKF har et nært samarbejde
med studenterforeningen FNKS, og samarbejder
også med Rygcenter Syddanmark, hvis kiropraktorer er repræsenteret i Uddannelsesudvalget.

En ny i special
uddannelse
hvert år
Sygehus Lillebælt har i flere år haft mindst en
kiropraktor i gang med den 5-årige specialuddannelse for hospitalskiropraktorer, der startede
som et udviklingsprojekt i 2010. I 2016 blev det
besluttet at opnormere antallet, fremover vil
sygehuset hvert år ansætte en ny kiropraktor i
uddannelsesstillingen. Der er tale om en fuldtidsstilling på 5 år bestående af 3 kombinerede
ansættelser på hhv. Rygcenter Syddanmark,
Ortopædkirurgisk afdeling og Medicinsk afdeling
(alle SygehusLillebælt).To kiropraktorer har færdiggjort specialuddannelsen og 1 er i gang.

www.danskkiropraktorforening.dk/
specialuddannelse
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10% flere
søger klinisk
biomekanik
De 85 studiepladser på klinisk
biomekanik bliver fyldt op til randen hvert år. I både 2016 og -17
blev 94 optaget, og antallet af
ansøgere er steget fra 289 sidste
år til 318 i år. 119 søgte klinisk
biomekanik som førsteprioritet i
år. Det er på niveau med sidste år.
Desværre er det langt fra alle optagne, der dimitterer efter de 5 år.
I 2016 var det blot 26 kiropraktorer, i 2017 37. Disse kiropraktorer
er dog optaget før 2014, hvor der
kun var 65 studiepladser. DKF har
aktuelt aftalt med Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, at man skal
søge ministeriet om lov til at hæve
antallet af studiepladser påny.

Dansk Kiropraktor Forening Generalforsamling 2017

Kiropraktoruddannelser bør være forsknings- og evidensbaserede på samme
niveau som den danske på Syddansk
Universitet og lignende udenlandske uddannelser. Desværre sker en vækst i uddannelser under dette niveau. Sammen
med ligesindede i det europæiske forbund,
verdensforbundet og især den norske og
canadiske forening forsøger DKF at modvirke denne tendens. Det sker især ved at
understøtte et initiativ fra den danske og
to engelske uddannelser, der har udviklet
et positionsdokument baseret på uddannelseserklæringer fra uddannelseskongressen holdt af World Federation of
Chiropractic i 2014. Positionsdokumentet
hedder ’Clinical and Professional Chiropractic Education: a Position Statement’.
Det definerer en fælles uddannelsesretning baseret på evidens, den biopsyko-sociale model, patient-orienteret
behandling/management og tværfaglig
integration i det etablerede sundhedssystem, og indebærer tilslutning til WHO’s
vaccineprogram og afstandstagen til en
vitalistisk forståelse af subluxation som
årsag til sygdom. 10 uddannelser i Europa,
Australien, Asien og Afrika har tilsluttet sig
dokumentet.
I Europa er 9 uddannelsesinstitutioner
nu akkrediteret af European Council On
Chiropractic Education i England, Wales,
Danmark, Schweiz, Spanien og Frankrig. I
Norge, Sverige og Finland har en uddannelse været et ønske længe. Tættest på
er Norge med køreplan og aftale med et
universitet. Penge fra staten udebliver dog
år efter år.
Læs om DKF’s uddannelsesroadtrip i KIROPRAKTOREN nr. 2 2017
www.danskkiropraktorforening.dk/
uddannelse

Beretning 2016 og 2017 fra

Dansk
Kiropraktor
Råd
I de klagesager, der de seneste år
har involveret en kiropraktor, har den
røde tråd været utilstrækkelig kommunikation kiropraktor og patient
imellem og forværring i patientens
tilstand. Til trods for at antallet af
klagesager, som Rådet er blevet
informeret om, mere eller mindre
har været konstant i de seneste år,
er der sket en væsentlig stigning i de
beløb udbetalt i erstatningssager. En
opgørelse fra Patienterstatningen
viser en stigning fra 241.655 kr. i
2014 til 7.015.560 kr. i 2016.
Udover CVA-sager, hvor der i gennemsnit har været ca. 2-4 sager om
året de seneste par år, har der været
3 tilfælde, hvor det har været dissektion i art. carotis interna, som har
udløst symptomerne. Der har været
uheldige situationer, hvor patienter
ved ankomst til sygehuset fejlagtigt
er blevet behandlet for øresten eller medicinforgiftning. Det er derfor
tilrådeligt at følge op på, hvad der
sker med patienten, både for at sikre
at der ikke er sket misforståelser i
det videre forløb, men også for ens
egen skyld.
Rådet kan netop hjælpe med at
vejlede om, hvordan du bedst kommer gennem et forløb med en skade,
fejl eller klage, og på DKF Forum er
oprettet en lukket klub for medlemmer, der har oplevet patienter udvikle CVA efter behandling foretaget
af dem. Formålet er at give mulighed
for at dele oplevelsen med andre,
der selv har prøvet at være i denne

situation. Et opgør med 0-fejlkulturen ligger rådet meget på
sinde, og derfor opfordres også til
åbenhed om oplevelserne i disse i
øvrigt sjældne sager.
I 2017 indførte Styrelsen for
Patientsikkerhed en ny form for
tilsyn; det risikobaserede tilsyn.
Til trods for den korte levetid viser
erfaringerne, at det er et tilsyn,
der skal tages alvorligt. Kollegaer
kommer i ”gabestokken”, og påbud
udstedt over for et behandlingssted offentliggøres på Styrelsen
for Patientsikkerheds hjemmeside.
Der har endda været eksempler på,
at formelle fejl, der kan synes ubetydelige for behandleren, kan føre
til autorisationsfratagelse, fx hvis
man som behandler ikke besvarer
henvendelser i en klagesag.
Autoriserede behandlere har
pligt til at oplyse patienten om
muligheden for at få erstatning
fra det offentlige, hvis der er sket
en skade i forbindelse med behandlingen. Tal viser, at kun hver 3.
tilfælde meldes til Patienterstatningen via behandleren. Patienterstatningen er som noget nyt
at finde på Facebook for at oplyse
patienterne om deres rettigheder i
forhold til at opnå erstatning for en
behandlingsskade.
Til slut henvises til rådets seneste tiltag, den ny klumme ”Etik og
patientsikkerhed” i KIROPRAKTOREN. Her kan rådet dele viden, opfordringer og gennemgå cases m.v.

Rådet 2016 og 2017

Formand kiropraktor
Anders Tromholt

Kiropraktor
Nis Alnor

Kiropraktor
Kenneth Ramsby

Kiropraktor
Tue Secher Jensen

suppleanter

Kiropraktor
Frank Føns Jensen
Kiropraktor
Susanne Brogaard

Kiropraktor
John Petri Petersen

Hvem er Dansk
Kiropraktor Råd?
Rådet vejleder medlemmer i
klagesager og er etisk myndighed
og voldgiftsinstans. Det udøver
sine beføjelser inden for de i
foreningens love og kollegiale
reglers fastlagte kompetencer,
og varetager sine funktioner på
begæring eller af egen drift. DKR
modtager sekretariatsbistand fra
DKF’s sekretariat og skal aflægge
selvstændig beretning for generalforsamlingen.
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Fokus på tidlig
forebyggelse

16. oktober er det Ryggens Dag
(World Spine Day). DKF og Kiropraktorguide har i 3 år markeret
dagen sammen med Foreningen
af Nordiske KiropraktorStuderende (FNKS) og eventet ’Bliv
Rygfessor’ - i udvalgte byer og
på sociale medier.

910 medlemmer
689 uddannede og 221 studerende,
589 er såkaldt ordinære medlemmer, hvoraf 355 er selvstændige, 170 privatansatte, 30 offentligt ansatte og 34 i
turnusuddannelse. 43 medlemmer er bosat i udlandet. 24 er
pensionerede, 14 midlertidigt ude af erhverv, 1 arbejdsløs, 14
er såkaldt passive medlemmer og 4 er æresmedlemmer.
Dansk Kiropraktor Forening, oktober, 2017

Så mange patienter opsøgte en kiropraktor
i 2016. Det er rekord-mange og en stigning
på 21% siden 2005. Antallet er nok næsten
400.000, for regionernes tal inkluderer ikke
patienter fra de cirka 35 klinikker, der praktiserer uden overenskomst med regionerne.
DKF udsendte pressemeddelelse, og det
resulterede i en forside på BT, artikel i Politiken,
omtaler i mindre lokalmedier landet over og en
radiointerviews.
”Vi bliver i stadig højere grad patienternes
første stop i sundhedssystemet snarere end
den sidste mulighed. Og når vi håndterer patienterne rigtigt, hjælper dem, vi kan i klinikken,
og sender dem videre, der skal til andre undersøgelser og behandlinger, så skaber vi også
større værdi for samfundet og bliver et naturligt
valg. Det er en klar og handlingsorienteret
måde at vise, at vi kiropraktorer kan aflaste de
travle lægehuse, uden at vi på nogen måde går
på kompromis med vores faglighed eller økonomi,” udtaler DKF’s formand Lone Kousgaard
Jørgensen i BT.
Patienttallet ventes at nå rekordhøjder igen
i 2017, fra årsskiftet til og med august har
297.384 danskere foreløbig besøgt en kiropraktor i 2017 – det svarer til en stigning på næsten
1% i forhold til samme periode i 2016.

Flotte priser i udlandet
Professor, forskningsleder, kiropraktor Jan Hartvigsen, Institut for
Idræt og Biomekanik, Syddansk
Universitet, og seniorforsker på
Nordisk Institut for Kiropraktik og
Klinisk Biomekanik modtog i marts

2017 både den prestigefyldte David Chapman-Smith Honor Award
OG titlen Researcher of the Year til
verdenskongressen i Washington.
Lykønskningerne strømmede ind
ad mange kanaler.

www.danskkiropraktorforening.dk
 Kiropraktorguide  @KiropraktorenDK   @DKF_kiropraktik  Dansk Kiropraktor Forening

Til de studerendes verdenskongres
blev tre danskere i august 2017
præmiereret for deres specialer.
Morten Bækgaard fik en førsteplads, Sander Ek Schafer og Caroline Christensen en tredjeplads.

