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Introduktion
I overenskomsten fra 2014 blev besluttet at arbejde med efteruddannelse af kiropraktorer. I aftaleteksten
til overenskomsten 2014-2017 stod følgende:
”Parterne er enige om, at det for at sikre en ensartet og høj faglig kvalitet i kiropraktorpraksis
er vigtigt, at alle kiropraktorer gennem efteruddannelse opnår brede kompetencer inden for
hele det kiropraktiske virksomhedsområde og således rustes til at praktisere i et sundhedsvæsen og inden for et fag i løbende udvikling.” (Overenskomst om kiropraktik 2014)
Efter overenskomsten trådte i kraft i april 2014 blev nedsat en fælles arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en model for systematisk efteruddannelse for kiropraktorer. Arbejdsgruppen drev konkretiseringen
af den systematiske efteruddannelse med sparring fra en styregruppe og en baggrundsgruppe. Arbejdsgruppens arbejde fungerede som oplæg til overenskomsten 2017 og senere et oplæg til udarbejdelse af retningslinjer for systematiske efteruddannelse.
Overenskomstaftalen 2017 blev som følgende:
§ 6. EFTERUDDANNELSE
Stk. 1. Kiropraktoren skal gennem kontinuerlig efteruddannelse vedligeholde og udvikle sine
kompetencer på et højt fagligt niveau, således at kompetencerne til enhver tid er i overensstemmelse med de krav til opgavevaretagelse, som følger af aftalen samt øvrig evidensbaseret viden med relevans for behandling m.v. af lidelser inden for kiropraktorens virksomhedsområde.
Efteruddannelsen skal ske inden for et bredt opgavefelt og således understøtte, at kiropraktoren udvikler sine kompetencer inden for hele virksomhedsområdet.
Stk. 2. Fra 1. januar 2018 skal kiropraktoren registrere sine efteruddannelsesaktiviteter i et
dertil særligt udviklet registreringsmodul jf. bilag 6 om systematisk efteruddannelse.
Overenskomstens bilag 6 om systematisk efteruddannelse er vedlagt i nærværende rapport som bilag 1.
Heri fremgår det, at den systematiske efteruddannelse skal evalueres efter det første år – blandt andet
med henblik på justeringer.
Bestyrelsen for Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse (Kiropraktorfonden)
har det overordnede ansvar for den systematiske efteruddannelse. NIKKB har til opgave at udmønte ordningen og udbyde en stor del af efteruddannelsesaktiviteterne.
Kiropraktorerne skal selv foretage registreringer af både systematisk efteruddannelse og øvrige efteruddannelsesaktiviteter. Efteruddannelse, der ikke godkendes som systematisk efteruddannelse, er i nærværende
rapport kategoriseret som selvvalgt efteruddannelse.

Gennemgang af indfasning
Jf. overenskomstaftalen 2017 indfases den systematiske efteruddannelse trinvist i overenskomstperioden
2017-2020. I perioden frem til 1. januar 2018 fastsættes retningslinjer for den systematiske efteruddannelse samt udvikles og implementeres et registreringsmodul til registrering af kiropraktorernes deltagelse i
efteruddannelse. Fra 2018 og frem registrerer kiropraktorerne selv deres efteruddannelsesaktiviteter inden
for de givne retningslinjer.
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Retningslinjer godkendes i Fondens bestyrelse.
Retningslinjerne for systematisk efteruddannelse (bilag 2) blev godkendt i Kiropraktorfondens bestyrelse d.
04-10-2017.
Retningslinjerne blev udviklet i samarbejde mellem NIKKBs efteruddannelsesenhed, Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner. I vurderingen af kurser, der ønskes godkendt som en del af den systematiske
efteruddannelse, lægges vægt på indhold, form, kvalitet, relevans og at kurset og udbyder er beskrevet.
Emner vurderes ud fra, om de er inden for de fem beskrevne kerneområder - kommunikation, diagnostik,
patientforløb, behandling og ny viden – og om de har ”et akademisk evidensbaseret fundament dvs. kurser,
som bygges på nyeste forskningsbaserede viden og bedste kliniske praksis”.
I retningslinjerne for den systematiske efteruddannelse beskrevet en liste over forhåndsgodkendte kursusudbydere samt en række andre specifikke forhold for den systematiske efteruddannelse.
Opskalering af organisationen på NIKKB.
NIKKBs nuværende efteruddannelsessystem udbygges med et registreringsmodul. Hertil udbygges NIKKBs
efteruddannelsesenhed samt administrationen omkring den systematiske efteruddannelse med 1/5 stilling
til at varetage de driftsmæssige opgaver i forbindelse med registreringsmodulet samt godkendelsesprocessen.
Udvikling og implementering af registreringsmodul.
Udviklingen startede i foråret 2017 og stod klar den 1. januar 2018. Det blev første gang brugt i forbindelse
med årets første NIKKB-kursus 12/1, hvorefter kiropraktorerne siden har registreret deres efteruddannelsesaktiviteter. Systemet er siden 1. januar 2018 videreudviklet og tilpasset løbende.

Status
I 2018 har der været 463 unikke personer på et eller flere kurser, som er registeret som systematiske efteruddannelse. Dette svarer til 79% af samtlige kiropraktorer som praktiserer under overenskomsten.
Der er ikke tidligere systematisk registreret kiropraktorernes efteruddannelsesaktiviteter. I maj 2015 blev
udsendte et spørgeskema for at afdække den daværende efteruddannelsesaktivitet blandt kiropraktorer. I
undersøgelsen, der havde en svarprocent på 52, angav 73% af de adspurgte, at de inden for de seneste 3 år
havde brugt 7 dage eller mere på kurser eller workshops. Undersøgelsen viste ikke inden for hvilke emner,
og om disse kurser var taget ud fra et akademisk evidensbaseret grundlag.
Følgende flowchart giver en oversigt over behandlingen og fordelingen af alle registrerede kurser i 2018.
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Flowchartet viser, at ud af de 472 unikke personer, der har registreret efteruddannelse, har 463 unikke personer på deltaget i systematisk efteruddannelse, og 66 unikke personer har deltaget på selvvalgt efteruddannelse. De 472 unikke personer, som har lavet registreringer, inddeles i forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte kursusudbydere. De forhåndsgodkendte kursusudbydere tæller NIKKB-kurser (inkl. Faglig
Kongres) og udbyderne fra positivlisten (se bilag 2). De ikke-forhåndsgodkendte kursusudbydere er alle andre udbydere og kurser.
Der har været 423 unikke personer (8.305 kursustimer) på NIKKB-kurser og Faglig Kongres 2018. Disse er
alle automatisk er godkendt som systematisk efteruddannelse. Der har været 52 unikke personer på kurser
fra udbydere på positivlisten. Disse har taget 682 kursustimer, hvoraf 551 timer er blevet godkendt som
systematisk efteruddannelse. De kurser fra udbydere på positivlisten, der ikke er blevet godkendt som systematisk efteruddannelse, har været registreringer med fejl, hvor den forkerte kursusudbyder er registeret.
144 unikke personer har været på ikke-forhåndsgodkendte kurser. Disse har taget i alt 3.612 kursustimer.
306 af disse kursustimer er godkendt som systematisk efteruddannelse. Dette er svarende til 8% af timerne.
For registreringer, som er godkendt som systematisk efteruddannelse og som ligger på hverdage, kan kiropraktorerne ansøge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Dette regnes i dage og ikke timer, og
hver kiropraktor har ret til 2 dage á 3000 kr.

Systematisk og selvvalgt efteruddannelse
Tabel 1: Overblik over deltagelse på systematisk efteruddannelse og selvvalgt efteruddannelse
Kursustimer samlet
Unikke personer
Unikke kursusudbydere
Unikke kurser
Gennemsnit timer/person

Systematisk efteruddannelse
9.162
463
7
31 (inkl. 4 webinar og FK 18)
19,8 timer (2,7 dage)

Selvvalgt efteruddannelse
3.457
66
38
63
52,4 timer (7,1 dage)

Tabel 1 viser, at 9.162 registrerede kursustimer er godkendt som systematisk efteruddannelse. Dette er
svarende til 72,6 % af alle registrerede kursustimer. Hertil er 3.457 registrerede kursustimer ikke godkendt
som systematisk efteruddannelse. Dette er svarende til 27,4 % svarende af alle registrerede kursustimer.
Registreringer, der ikke er godkendt, er kategoriseret som selvvalgt efteruddannelse.
Tabel 1 viser, at de 463 unikke personer, der har taget systematisk efteruddannelse, har gjort dette ved 8
forskellige kursusudbydere. Disse er NIKKB, SDU, DIMS, ECU, PLO, Danske fysioterapeuter, DKF.
Tabellen viser ydermere, at de 66 unikke personer, der har taget selvvalgt efteruddannelse, har gjort det
ved 38 unikke kursusudbydere. Størstedelen af de 3.457 timer er taget ved kursusudbyderne: Z-health, DNS
(Prag skolen eller franchise deraf), kiropraktorer som selvafholder kurser inden for fx børnebehandling og
diverse kurser inden for fx sportstaping, chockbølgeterapi, kranisakralterapi og manuelle behandlingskurser
af forskellige karakter. Størstedelen er ikke blevet godkendt da evidensniveauet ikke tydeligt har fremgået,
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eller fordi det ikke er vurderes som videreuddannelse og ikke efteruddannelse. Disse kurser har typisk været af tidsmæssig lang varighed og er desuden faldet uden for de fem kerneområder. Hertil er der en del,
som er blevet afvist grundet fejl i registrering fx mangler kursusbevis eller program.
I år 2018 har NIKKB haft dialog med 5 personer i forbindelse med afgørelser omkring en eller flere registreringer. Der har ikke været officielle anker over afvisninger af registreringer.
Hertil viser tabellen, at de 463 kiropraktorer, der har været på systematisk efteruddannelse i gennemsnit,
har været på kursus 19,8 timer, hvilket er svarende til 2,7 kursusdage.

Timefordeling på kerneområder
Tabel 2: Overblik over systematisk efteruddannelses timefordeling inden for de fem kerneområder
Kommunikation

Diagnostik

Patientforløb

Behandling

Ny Viden

Timer

Faglig Kongres
2018

1.218

1.218

696

870

1.566

5.568

NIKKB-kurser

349

507

605

1.237

39

2.737

Forhånds-godkendte udbydere
Ikke-forhåndsgodkendte udbydere
Total timer

77,5

54,5

143

131,5

144,5

551

29

97,5

28

62

89,5

306

1.673,5

1.877

1.472

2.300,5

1.839

9.162

Procentandel

18%

20%

16%

25%

20%

100%

Tabel 2 viser, hvordan timerne fordeler sig inden for de fem kerneområder for alle registreringer som er
godkendt som systematisk efteruddannelse. Tabellen viser, at timerne fordeler sig næsten ligeligt mellem
de fem områder. Patientforløb er det tema, der har været færrest registrerede kursustimer inden for – 16%
- og behandling er det tema, der har været flest registrerede kursustimer inden for – 25%.

Kompensation
Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med 3.000 kr. pr. hele kursusdag op til 6.000 kr. om året
for kiropraktorer, som arbejder under overenskomsten. Der er samlet set ansøgt og udbetalt 1.122.000 kr. i
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 2018 dette svarer til ca. 40% af det maksimalt mulige for året.
Til sammenligning blev i år 2017 udbetalt 434.101 kr. i kompensation til efteruddannelse, og i år 2016 blev
udbetalt 643.313 kr. i kompensation til efteruddannelse.
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Konklusion
På baggrund af alle registreringer kan det konkluderes, at 463 kiropraktorer – svarende til 79% af alle kiropraktorer, der arbejder under overenskomsten - har taget systematisk i år 2018 i henhold til gældende retningslinjer. Til sammenligning med en spørgeskemaundersøgelse fra maj 2015, som viste at al efteruddannelsesaktiviteten – både den systematiske og den selvvalgte - var på 73%, kan det konkluderes, at den nuværende aktivitet er yderst tilfredsstillende.
Kiropraktorerne har i år 2018 i gennemsnit taget 19,8 timer systematisk efteruddannelse svarende til 2,7
dage, hvilket må konkluderes at være et flot resultat, da det er tale om frivillig systematisk efteruddannelse. Kursusindholdet inden for de fem kerneområder har været ligeligt fordelt med en lille overvægt i kerneområdet ”behandling”. Dette er også et positivt resultat, da det viser, at den systematiske efteruddannelse spænder over alle kerneområder, som det var tiltænkt.
På baggrund af denne konklusion lægges ikke op til at justere den systematiske efteruddannelse på Kiropraktorfondens møde i år 2019 jf. tidsplanen i overenskomstaftalen 2017.
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Bilag 1: 6. Bilag Om Systematisk Efteruddannelse
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Bilag 2: Indholds- og formmæssige retningslinjer for systematisk efteruddannelse godkendt
af Kiropraktorfonden d. 04-10-2017

KERNEOMRÅDER
Kerneområdernes indhold er:
• Kommunikation:
• Dette kerneområde dækker kompetenceudvikling inden for al kommunikation i den kiropraktiske klinik. Det
omfatter blandt andet konsultationen med patienterne, information til patienter om diagnose, behandling og
forløb, samt kommunikationen med andre faggrupper (tværfaglig) og sektorer (tværsektoriel). Ligeledes dækker dette kerneområde ledelse og intern kommunikation med øvrigt klinikpersonale.

•

Diagnostik:
• Dette kerneområde dækker efteruddannelse inden for det diagnostiske felt i det kiropraktiske virksomhedsområde og andre beslægtede specialer. Det omfatter blandt andet patientundersøgelse, diagnostik, udredning og billeddiagnostik, samt øvrige parakliniske undersøgelser.

•

Patientforløb:
•

•

Behandling:
•

•

Dette kerneområde dækker efteruddannelse omhandlende stratificering (klassifikation og håndtering) af patienten i behandlingsforløbet i den kiropraktiske klinik i samarbejde med det øvrige sundhedssystem. Desuden
kendskab til nye patientforløbsprogrammer, samt øvrige procedureændringer i forhold til nye overenskomstaftaler mv. (fx Prolapsforløbspakken, henvisning til MR).
Dette kerneområde dækker over kompetenceudvikling inden for behandlingsregimet af den kiropraktiske patient. Herunder forebyggelse, træning, behandlingsmodaliteter, behandlingsteknikker mv.

Ny viden:
•

Dette kerneområde dækker over efteruddannelse, som bidrager med ny viden inden for det kiropraktiske virksomhedsområde. Herunder kendskab til nye kliniske retningslinjer, nye forskningsresultater, relevante sundhedspolitiske tiltag mv.

EFTERUDDANNELSESKRAV
Relevans og kvalitet (akademiske standard)
Systematisk efteruddannelse gælder kun efteruddannelse og ikke videreuddannelse.

FORHÅNDGODKENDTE KURSER
Følgende udbydere og kursusaktiviteter udbudt af disse er forhåndsgodkendte som efteruddannelsesaktiviteter, der vurderes omfattet af Systematiske Efteruddannelse, såfremt emnerne er indenfor kerneområderne og kurset udbydes af udbydere på positivlisten:
NIKKB – herunder Roadshow
DKF (ex Stormøder, overenskomst ændringer)
NKF – Norsk Kiropraktor Forening
KFS – Kiropraktiska Föreningen i Sverige
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ECU kongres (European Chiropractors Union)
WFC kongres (World Federation Of Chiropractic)
Andre danske specialer - fagselskaber herunder:
Dansk Selskab for Kiropraktik / DSK
Dansk idrætsmedicinsk selskab / DIMS
Lægeforeningen / PLO
Lægedage kurser
Dansk reumatologisk selskab / DRS
Dansk ortopædisk selskab / DOS
Dansk selskab for muskuloskeletal medicin / DSMM
Dansk pædiatrisk selskab / DPS
Dansk neurologisk selskab / DNS
Dansk neurokirugisk selskab / DNKS
Dansk selskab for evidensbaseret akupunktur / DSEA
Dansk hovedpine selskab / DHOS
Tandlægeforeningen
Danske fysioterapeuter
Kurser på udenlandske uddannelsesinstitutioner er ikke forhåndsgodkendte, men kan såfremt de vurderes
at være inden for retningslinjerne godkendes som systematisk efteruddannelse.
Derudover er der allerede nu mulighed for efteruddannelseskurser på den faglige dag i forbindelse med
DKF´s Generalforsamling (ulige år) og på Faglig Kongres (lige år). Endvidere overvejes det, hvorvidt programmet til Faglig Kongres kan udbygges med en dag med fokus på det faglige, således at kiropraktorerne
får endnu flere muligheder for at komme rundt om det kiropraktiske virksomhedsområde med deltagelse
på kongressen.
Med ovenstående positivliste og udbud fra NIKKB i form af det normale efteruddannelseskatalog (som primært vil udbydes indenfor de bestemte kerneområder) sammen med en udbygning af programmet på Faglig Kongres i form af en ekstra efteruddannelsesdag, vurderes det, at udbuddet i forhold til efteruddannelsesaktiviteter vil kunne dække den af overenskomsten affødte efterspørgsel.
Da overenskomsten i første omgang udelukkende stiller krav til registrering og ikke krav til et specifikt antal
dages efteruddannelsesaktivitet forventes det, at efterspørgslen ikke vil stige så markant, at NIKKB i samspil
med de andre udbydere på positivlisten ikke kan følge med i denne OK-periode.
Efter denne registreringsperiode, vil overenskomstens parter på et kvalificeret datagrundlag være i stand til
at vurdere hvor stort et udbud, der skal faciliteres alt efter, hvilke krav parterne ønsker at stille i forhold til
efteruddannelsesaktiviteten i den nye OK-periode.
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FAGLIGT INDHOLD
Undervisningsaktiviteten opdeles og registreres tidsmæssigt i hele og halve dag ud fra nedenstående model:
< 4 timer: halv dag
> 4 timer: hel dag
I vurderingen af kurser, der ønskes godkendt som en del af den systematiske efteruddannelse, lægges vægt
på følgende parametre:
INDHOLD:
Kursusemne er indenfor et af de beskrevne kerneområder.
Kursusemnerne skal have et akademisk evidensbaseret fundament dvs. kurser, som bygges på nyeste forskningsbaserede viden og bedste kliniske praksis .
FORM:
Formen skal være interaktiv og deltagerinddragende. Deltagernes faglige indsigt inddrages som erfaringsudveksling i et væsentligt omfang. I praksis betyder det, at kurset bliver interaktivt og cases / situationer
fra klinikken inddrages som erfaringsudvekling i forhold til kursets emne. Så indhold bliver nærværende og
meningsfyldt for den kliniske praksis.
Hvordan ny viden og nye erkendelser implementeres i klinisk kontekst, bør indgå som en væsentlig del af
kurset.
KVALITET:
Kursusledere og kursusundervisere skal have den fornødne faglige indsigt og formidlingsevne.
Kiropraktorer eller andre med stor indsigt i en for kiropraktorer relevant klinisk kontekst, bør have en betydende rolle i kursustilrettelæggelse eller kursusafviklingen .
RELEVANS:
Kursusemnerne skal være relevant for det kiropraktiske virksomhedsområde og tage afsæt i kiropraktorernes grunduddannelse indenfor det moskuloskeletale virksomhedsområde.
PRAKTISK:
I forbindelse med vurdering af kurset, skal følgende uploades og være tilgængeligt i registreringssystemet:
•
•
•
•

Fuldt program / eller programoversigt (evt. link til hjemmeside).
Herunder navn på alle undervisere og kursusledere
Navn på kursusudbyder
Kursusbevis

Kurser af forskellig karakter bliver vurderet ud fra ovenstående kriterier med det formål at optimere og kvalitetssikre disse i videst muligt omfang, inden retningslinjerne træder i kraft i 2018.
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