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Dansk Kiropraktor Forenings kommentarer til regeringens sundhedsreformudspil 

Dansk Kiropraktor Forening (DKF) hilser alle initiativer, der forenkler sundhedsvæsenet 

og bringer det tættere på borgerne, velkommen.  

DKF glæder sig ikke mindst over, at der i reformudspillet er tænkt på muskel-led-patien-

terne, da det er en patientgruppe, der for størstedelens vedkommende, slet ikke hører 

hjemme på specialiserede sygehusafdelinger, men har brug for den gode undersøgelse 

og forløbsguidning så tæt på hverdagen som muligt.  

Skal vi i Danmark lykkes med at begrænse antallet af indlæggelser af muskel-led-patien-

ter, samt begrænse følgesygdomme og sygedage, er det afgørende, at der laves en nati-

onal strategi for deres udredning og behandling. 

DKF vil i den forbindelse gerne rose udspillet for også at sætte konkret fokus på, at kiro-

praktorer kan og skal foretage diagnosticering, forebyggelse og kiropraktisk behandling 

af mennesker med mekaniske funktionsforstyrrelser. Det er godt set.  

Kiropraktorer har kompetencer inden for billeddiagnostik. De har alle adgang til røntgen-

optagelser og mulighed for at henvise direkte til både MR- og CT-scanninger. Dog mang-

ler kiropraktorerne en række muligheder for at henvise patienterne videre, fx til træning 

og relevante sygehusafdelinger.  

Patienternes mulighed for selv at opsøge kiropraktoren, når de står med akutte smerter, 

og at de ikke behøver tage omvejen omkring egen læge for at få en henvisning er væ-

sentlig. Kiropraktorens position som en fremskudt specialist i primærsektoren, langt fra 

de omkostningstunge sygehuse, kan fremover styrkes endnu mere, fx i de kommende 

sundhedshuse, som vi ser frem til at deltage i udmøntningen af.  

Det glæder desuden DKF at se, at det fortsat er tanken, at der skal være en central for-

handlingsenhed. Det gør det muligt at bygge videre på de gode gensidige aftaler, der 

gennem tiden er forhandlet. 

I DKF ser vi et sundhedsvæsen for os, hvor alle danskere har adgang til et nært og sam-

menhængende sundhedstilbud uanset postnummer. Med den direkte adgang til kiro-

praktorer, et øget fokus på muskel-led-lidelser, flere henvisningsmuligheder samt place-

ring i sundhedshusene kan vi give patienter med smerter i muskler og led den bedste be-

handling. 
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Fakta om kiropraktik: 

Danske kiropraktorer er den højest uddannede muskel- og ledspecialist i primærsekto-

ren. Kiropraktorerne har en lang videregående uddannelse fra Syddansk Universitet, 

som giver dem unikke redskaber i forhold til undersøgelse og behandling af netop denne 

patientgruppe, der tegner sig for langt den største andel af sygedage i det danske sam-

fund; nemlig lænde- og nakkesmertepatienter. 

Hvert år besøger ca. 400.000 danskere en af de i alt ca. 700 kiropraktorer fordelt på ca. 

270 kiropraktorklinikker, der ligger spredt ud over hele Danmark. I gennemsnit besøger 

hver patient en kiropraktor 6 gange (hvilket vidner om korte effektive forløb) – og det 

giver næsten 2,5 mio. konsultationer om året. Det offentlige tilskud er knap 20 %, og det 

svarer til et samlet beløb på ca. 120 mio. kr. om året eller knap 50 kr. pr. konsultation. 

Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev DKF enig med Danske Regioner om at 

oprette tre pakkeforløb: diskusprolaps i lænden, diskusprolaps i nakken samt spinal-

stenose. Forløbene sikrer tæt kommunikation med egen læge samt en velordnet, evi-

densbaseret tilgang til netop disse patienter – som så også får et forhøjet tilskud til de-

res behandling.  

Syddansk Universitet har over de sidste 20 år løbende øget optaget af studerende på ki-

ropraktorstudiet, og der er fortsat efterspørgsel efter flere nye kiropraktorer. Antallet af 

kiropraktorer i offentlige stillinger, på rygcentre og i forskning er stigende.  

Kiropraktorerne finansierer selv langt det meste forskning via overenskomst med Regio-

nerne. 

 
 
 


