
Del af overenskomsten med regionerne 

Pakkeforløbene er aftalt i seneste overenskomst mellem Dansk Ki-

ropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Den 

trådte i kraft 1. april 2017 og indfører tillige kiropraktorerne i Den 

Danske KvalitetsModel. Frem til 2020 akkrediteres de 230 kiro-

praktorklinikker af IKAS. Kiropraktorerne er også i gang med at 

implementere systematisk efteruddannelse. 

Mere gennemsigtige ydelser og tilskud  

Den seneste overenskomst har reformeret ydelses- og tilskuds-

strukturen i kiropraktorpraksis. Der indføres højt tilskud (60% og 

40%) i pakkeforløbene, så egenbetalingen er 200-270 kr. pr. kon-

sultation. Med evt. tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ reduce-

res udgiften til 50-65 kr. pr. konsultation i det nuværende niveau. 

     I alle andre kiropraktorkonsultationer fastholdes niveauet for 

egenbetaling, men der indføres nye kriterier, bl.a. en ny inddeling 

af førstegangsydelsen i 3 typer efter dato for sidste besøg. 

     Det betyder, at egenbetalingen i en almen førstegangskonsulta-

tion for en patient, der har været tilset i den pågældende kiroprak-

torklinik inden for det seneste år, koster ca. 350 kr, mens den ko-

ster ca. 465 kr., hvis det er mellem 1-3 år siden, og ca. 580 kr., hvis 

det er mere end 3 år siden eller aldrig.  

6 års uddannelse i klinisk biomekanik  
Kiropraktorer har en 5-årig kandidatgrad i klinisk biomekanik fra 

Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet. Efter uni-

versitet gennemføres en 1-årig praktisk supplerende uddannelse. 

    www. danskkiropraktorforening.dk 
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Pakkeforløb til  
nerverodstryk og 
spinalstenose 
 
 

 
 

 LAV EGENBETALING 

 STRUKTUR OG MONITORERING 

 TILBAGEMELDING  

 



3 patientgrupper 

Lumbalt nerverodstryk 

 
 

Til patienter, som efter diagnostisk tri-

age/stratificering vurderes til at have ner-

verodspåvirkning sv.t. lænden med debut 

inden for 3 mdr. Forløbet omfatter forun-

dersøgelse og 3 milepælsundersøgel-

ser efter 2, 4 og 8 uger. Dertil ved behov 

evt. mellemliggende konsultationer. 

Cervikal nerverodstryk  

 
 

Til patient, som efter diagnostisk triage/ 

stratificering vurderes til at have nerve-

rodspåvirkning sv.t. nakken med debut in-

den for 3 mdr. Forløbet omfatter forun-

dersøgelse og 3 milepælsundersøgel-

ser efter 2, 4 og 8 uger. Dertil ved be-

hov evt. mellemliggende konsultationer. 

Lumbal spinalstenose  

 
 

Patienter med spinalstenose har ofte læn-

gerevarende anamnese med bensmerter 

og reduceret gangdistance. Konservativ 

behandling kan forsøges inden evt. kirurgi 

i dette forløb ved symptomer, der er max 1 

år. Det omfatter forundersøgelse og 2 

milepælsundersøgelser efter 4 og 12 

uger samt evt. konsultationer ved behov. 

 

 

  
Hvad indgår i pakkeforløbet? 

 

 

Diagnostik inkl. overvejelser vedrørende 

billeddiagnostiske undersøgelser.  

 

Monitorering af neurologiske udfald og 

deres udvikling og herunder eventuelt  

henvisning til kirurgisk vurdering i tilfælde 

af ’red flags’. 

Smertehåndtering. 

Behandlingsindsats med henblik på at 

fremme bevægelighed og funktion. 

Information om tilstanden, forventning til 

forløbet, prognose og eventuelt forebyg-

gende tiltag. 

Vejledning i forhold til varetagelse af dag-

lige funktioner. 

Kommunikation med egen læge - som mi-

nimum ved inklusion og afslutning samt al-

tid ved eventuel billeddiagnostik. 

 

 

Forløbene udmønter gældende retningslinjer, bl.a. Sundhedsstyrelsens 

nationale kliniske retningslinjer samt kliniske retningslinjer for billed-

diagnostik af bevægeapparatet. 

LÆS MERE: DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK/PAKKER 


