Skal pengepungen bestemme?

Vi har sat spot på, at lavtlønnede i
mindre grad får kiropraktorhjælp

Med til at trække
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Forstærket indsats i det internationale begynder at vise effekt

Sundhedsreform
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Vi er i spil og følger med på
nærmeste hold.
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Fokus på evidens og
politisk arbejde
Der sker meget i sundhedsvæsenet for tiden. Der er kommet ny regering, og den ny
sundhedsminister er i gang med at finde
ud af, hvordan socialdemokratisk sundhedspolitik ser ud. Imens kan regionerne
ånde lettede op. De får lov at forsætte. Det
betyder bl.a., at næste års overenskomstforhandlinger vil foregå i et kendt system.
I Dansk Kiropraktor Forening har vi
blandet os mere i det politiske spil end
tidligere. I foråret 2018 lancerede vi en
kampagne primært rettet mod praktiserende læger. Ønsket er mere tværfagligt
samarbejde og på sigt en national strategi
for behandling af muskler og led. Det er en
dagsorden, vi fortsætter med fokus på.
Ligeledes har vi det sidste års tid sat
fokus på, at brugerbetalingen hos kiropraktorer skaber ulighed hos patienterne,
og på at de alternative behandleres register (RAB-ordningen) ikke længere giver
mening og reelt set misleder patienterne.
De seneste par år har været hårdt
arbejde med tilsyn og akkreditering i klinikkerne – samtidig ser vi fortsat patienttil-
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vækst. Og vi har nu bevis på, at de danske
kiropraktorklinikker har høj kvalitet. Det
gavner alt det, der skal foregå i klinikkerne.
Indkøring af overenskomstens nye pakkeforløb til nerverodspatienter har også
fyldt i klinikken. Det har taget tid, men de
faglige gevinster viser sig.
Internationalt er vi i Danmark på godt
og ondt kendt som evidensryttere. Vi har et
stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø, og
forskerne sætter dagsordenen på bevægeapparatsområdet i hele verden. Alligevel
mødes vi hjemme stadig med fordomme
og myter om, hvad der sker hos kiropraktoren. Senest er behandlingen af spædbørn
kommet i fokus. Vi svarer på tiltale med
saglige, faglige og evidensbaserede svar.
Det er derfor, vi fortsat satser stærkt på
at udvikle forskningsmiljøet med flere professorater, ph.d.’er og andet. Vi har brug for
at producere endnu mere dokumentation
for, at vores virke er gavnligt og samfundsøkonomisk relevant.
/Bestyrelsen, oktober 2019
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Januar
Første klinik får besøg
af surveyors fra IKAS,
som gennemfører kvalitetsakkreditering aftalt
med Danske Regioner i
overenskomsten.
Februar
Patienttilvækst for femte år i træk. I 2017
blev 372.540 personer tilset af kiropraktor i
en klinik med overenskomst.
Marts
OK-forhandlingerne på det offentlige område
bryder sammen. DKF forbereder, at 55 offentligt ansatte medlemmer kan rammes af
storkonflikt med lockout.
Marts
DKF drager med bestyrelsesmedlem Janni Bang
og NIKKB ud i sine fem kredse med info om de
nye regler om persondatabeskyttelse (GDPR).

Marts
I The Lancet retter verdens førende ryg
forskere bl.a. to danske kiropraktorer, Jan
Hartvigsen og Alice Kongsted, skarp kritik af
håndteringen af de rygproblemer, der globalt
belaster 540 mio. borgere. Kritikken får stor
medieomtale internationalt og herhjemme.

Anders
Jørgensen

April
Australske Laurie Tassell bliver ny formand
for verdensforbundet WFC, og DKF besøger
Canada med en nordisk delegation, der også
deltager i den canadiske kiropraktorkongres.

Maj
DKF holder sit årlige politiske sommerseminar for tillidsvalgte i kredsbestyrelser,
råd og udvalg.

Ok t o b e r
DKF er på roadshow i sine fem
kredse for at drøfte implementering
af især de nye pakkeforløb.
Ok t o b e r
Kiropraktorstuderende
uddanner børn
til ”rygfessorer” i Odense på
Ryggens Dag.

Maj
Efter 8 år fratræder norske
Øystein Ogre som formand
for den europæiske kiropraktorunion ECU til årskongressen i Budapest. Ny
formand er græske Vasileios
Gkolfinopoulos.
Maj
DKF lancerer kampagne til læger for
at promovere
endnu mere
samarbejde,
skabe grobund
for mere politisk
fokus på muskler
og led samt oplyse
om kiropraktik.

Vi skal styrke
samarbejdet
i alle led
Når det kommer
til
bedst tjent med muskler og led, så er danskerne
et stærkt tværfagligt
mellem læger
samarbejde
og kiropraktorer.
Smerter i muskler
og led koster hvert
17,2 milliarder.
år samfundet
Derfor vil vi gerne
der skal udvikle
invitere til et parløb,
en national strategi
ratet - til gavn
for bevægeappafor danskerne.

Ok t o b e r
DKF, NIKKB & SDU er til verdensforbundets uddannelseskongres i UK.

Kiropraktorerne
har 5 års universitetsuddannelse
(+ turnus i et år)
og er specialister
og behandling
af muskler og led inden for diagnose
være rygraden
i en samlet løsning.og vi er klar til at

Alle fortjener
et ordentligt
hold i ryggen

Jan Hartvigsen
er professor og
forskningsleder
ved Institut for
(IOB) ved Syddansk
Idræt og Biomekanik
så er danskerne
Universitet og seniorforsker
til muskler og led, samarbejde
for Kiropraktik
ved
og Klinisk Biomekanik
det kommer
NårNordisk
Institut
Center for Muscle
(NIKKB) samt initiativtager
et stærkt tværfagligt
and
bedst tjent med
til
som verdens førende Joint Health på SDU. Jan blev
i 2016 rangeret
forsker inden for
læger og kiropraktorer.
næstformand i
muskel- ogmellem
skeletsmerter og
Lancet Low Back
år samfundet
Pain Series Working
Group. muskler og led koster hvert
et parløb,
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Lone Kousgaard
er formand for
Dansk Kiropraktor
Forening. Lone
som kiropraktor
har arbejdet
i 15 år og har desuden
ligesom hun bl.a.
en række bestyrelsesposter,
sidder i repræsentantskabet
og er næstformand
hos Gigtforeningen
i NIKKB og Kiropraktorfonden.
medejer af en tværfaglig
Lone er derudover
klinik i Sønderborg.
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Maj
Efter års og måneders forberedelse træder de nye databeskyttelsesregler (GDPR)
i kraft.
Juni
Konflikten på det offentlige
område afblæses, da DKF’s
offentligt ansatte medlemmer ligesom et flertal af landets andre offentligt ansatte
stemmer ja til et forlig.
Juni
Borgerrejsen fra rygproblemer til førtidspension
er temaet i debatten, som
DKF holder med
Ergoterapeutforeningen
og Danske
Fysioterapeuter på
Folkemødet.

November
Alice Kongsted udnævnes til professor.

Marts
Evidens på alles læber til
verdenskongres i Berlin.

November
Sundhedsstyrelsens direktør Søren
Brostrøm åbner Faglig Kongres,
som for første gang varer tre dage.
Næsten 700 personer
deltager.

April
Valg til DKF’s tre udvalg
tilfører et nyt ansigt i
hvert udvalg.

November
På Lægedage går kiropraktorer og
studerende i kødet på almen praksis
med budskaber om samarbejde.
Januar
Nyt medlemsforum går live som sidste del af en modernisering af DKF’s
hjemmesides funktioner, opbygning,
platform og udseende.

Februar
DKF tll møde hos sundhedsministeren for første gang i nyere tid. Anledningen var sundhedsreform.

Maj
DKF’s udvalg for offentligt
ansatte holder for første gang
fællesdag for sine medlemmer
1. maj. Hver anden offentligt ansatte
deltager.
Maj
Aldrig før har så mange borgere og 0-årige været til kiropraktor som i 2018. Hver 5. af
375.342 patienter var under 1 år.

Så, lad os sammen
begynde behandlingen
Læs mere på danskkiropraktorforening.d
i dag.
k/rygraden

og arbejder
Anni Preisler
fra Syddansk Universitet
er uddannet kiropraktor
på børne- og ekstremitetsbehandlinger,
har arbejdet for
med særligt fokus
i København. Anni
det,
på en kiropraktorklinik udviklingen af ICD-11 - under
med
and Data
WHO i 2013-2014
Health Analysis
”Mortality and
der i dag hedder
Standards (MHA)”.

DKF annonce

Februar
De første klinikker får besøg af det nye sundhedsfaglige tilsyn i en planlagt
runde.

April
NIKKB og DKF på roadshow i de fem kredse for
at informere om
betydningen
af nye love
og regler for
røntgen.

Juni
1 kr. investeret giver 26 kr. igen, var
en pointe fra årets konference om
sundhed i muskler og led, som DKF er
medsponsor på og deltager i med lille
oplæg.
Juni
Skal pengepungen bestemme din
behandling, spørger DKF politikere
og eksperter om i sin debat på Folkemødet.
September
60 forskere til topmøde i Toronto for
at udvælge evidensbaserede patientcentrerede politikanbefalinger. DKF
deltager sammen med en lang række
andre foreninger som observatør.

April
Akupunktur
loven, der
sidestiller
kiropraktorer
og læger vedtages i
Folketinget.

September
Bestyrelsen holder oplæg om sine forslag til generalforsamlingen og OK20
i de 5 kredse, der holder generalforsamlinger.

Maj
Sundhedsreform og OK20
drøftes til DKF’s politiske
sommerseminar for tillidsvalgte i kredsbestyrelser, råd og udvalg.

November
Årsmøde med
generalforsamling
i Horsens varer
for første gang 3
dage.
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politiske sager

Hvordan
kan vi præge
de bebudede
reformer?
Længe havde den blå regering varslet en sundhedsreform, og i januar 2019 udsendte regeringen et
forholdsvist omfattende udspil. Der blev lagt op til,
at alle sundhedsprofessioner inddrages i den videre
proces. Det mundede ud i, at DKF’s formand Lone
Kousgaard Jørgensen mødtes med sundhedsminister
Ellen Trane Nørby (V) 26. februar. Det var første gang,
foreningen holdt møde med en sundhedsminister.
Det er et mål, at det kommer til at ske jævnligt fremover.
Folketingsvalget i 2019 bød på en ny regering,
og den nye socialdemokratiske sundhedsminister
Magnus Heunicke har bebudet reformer, men ikke så
drastiske som den borgerlige regering lagde op til.
DKF arbejder aktivt på at afsøge, hvordan kiropraktorerne bedst kommer i spil i et reformeret sundhedsvæsen. Det blev fx drøftet på det årlige politiske
sommerseminar med foreningens tillidsvalgte i råd
og udvalg.
Senest har DKF sendt den nye sundhedsminister
et velkomstbrev og deltaget
i en stor konference afholdt af Dagens Medicin.
En særlig opmærksomhed er rettet
mod et projekt
med henvisningsfri
fysioterapi i Region
Hovedstaden, som
ligner det, der var
skrevet ind i den
tidligere regerings
udspil til en sundhedsreform.
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Viden gav os og lægerne
monopol på akupunktur
Alle – undtagen kiropraktorer og
læger – skal fremover gennemføre
et kursus, før de må udføre nåleakupunktur på brystkassen. Det vedtog
et enigt Folketing i april 2019.
Flere patienter har fået punkteret
lunger. Enkelte med døden til følge.
For at stramme reglerne udformede
politikerne i 2018 et lovudkast, som
de facto monopoliserede akupunktur
i brystregionen hos læger.

Kiropraktorer har
uddannelse i anatomi og
fysiologi på niveau med lægerne
og en af de mest veldokumenterede
uddannelser i netop nålebrug. DKF
formidlede denne viden til sundhedsordførere og ministeren, som
tydeligvis ikke havde nok kendskab
til dette. Argumenterne blev hørt,
og monopolet fjernet i det endelige
lovforslag.

Spot på den ulighed som
brugerbetalingen skaber
Statistikkerne taler deres tydelige
sprog. Kiropraktorpatienter ligger
typisk i den højeste indtægtsgruppe,
mens lavindkomstgrupper holder sig
væk. Tendensen ses også på eksempelvis uddannelse: 36% af patienterne har en videregående uddannelse,
mens kun 17% udelukkende har
deres grundskole. Årsagen formodes
at være den høje brugerbetaling, da
det offentlige kun betaler omkring
20%. Det skaber ulighed og betyder,
at borgere, som har allermest brug
for at få hjælp, ikke får den.
I målprogrammet ’Rygraden i
det danske samfund 2018-2022’

er lighed i sundhed et indsatsområde. Allerede i starten af ’18 var de
uhensigtsmæssige konsekvenser af
den høje brugerbetaling del af kampagen til lægerne. I 2019 har vi skabt
endnu mere opmærksomhed med
tema i KIROPRAKTOREN og på vores
sociale medier, men ikke mindst på
vores debat på Folkemødet, som
retorisk spurgte ’Skal pengepungen
bestemme din behandling?’. Debatten viste faktisk viste, at både eksperter og folketingspolitikere ønsker
finde ud af, om der kan gøres noget
for at undgå et A- og B-hold blandt
rygpatienterne.

Fokus på 0-årige giver debat
I flere omgange rullede kiroprakBT og TV2 fulgte op med foræltorers behandling af
dre, der fortæller om positive oplevelser med kiropraktorbehandling
spædbørn over
til deres babyer.
medierne i sommeren 2019.
I august offentliggjorde Danmarks Statistik en kortlægning af,
Første bølge
hvordan babybehandling fordeler
var i maj, hvor
sig fra kommune til kommune –
vi selv meldte
en nyhed, der fik flere medier til at
ud, at hver
skrive om emnet igen. Kort efter
femte 0-årige
kritiserer en børnelæge behandvar til kiropraktor
lingen i et debatindlæg i Ugeskrift
i 2018. Det afstedkom omtaler i flere mefor Læger. Lise Hestbæk, forskeren
dier, herunder TV2.
bag projektet, der undersøger
I juli åbnede en læge fra fordanske kiropraktorers behandling
eningen Læger Formidler en debat
af babyer med kolik, som i øvrigt
i Berlingske med budskabet om,
snart er klar med resultater, svarer
at spædbørn ikke bør behandles
med et indlæg, der gennemgår
af kiropraktorer, fordi effekten og
fakta.
sikkerheden er udokumenteret.
I mellemtiden melder Sundhedsstyrelsen ud, at de vil foreDKF tog til genmæle samme dag
tage en undersøgelse af
med kommentaren ”Læger formidler desværre
området.
DKF og NIKKB er i konikke hele sandheden om
af 13.000 BTtakt med styrelsen, som
kiropraktisk behandling
læsere mener,
garanterer, at kiropraktorer
af børn” på hjemmeside
at spædbørn
fortsat skal
inddrages i arbejdet. I DKF
og sociale medier, og kort
kunne behandser vi frem til at deltage i
efter i Berlingske. Ja, der er
les hos kiroendnu ikke nok god nok do- praktorer, viser en faglig funderet drøftelse
afstemning
kumentation, men den der
af kiropraktik og spædpå dagbladets
hjemmeside i
børn.
er, peger på en klinisk sigjuli, 2019.
nifikant effekt, men mens
Ligeledes ønsker DKF
vi venter på bedre dokuat øge den generelle vimentation, er det vigtigt at vide, at
den om kiropraktik og spædbørn
der ikke er rapporteret bivirkninger
blandt læger, herunder ikke mindst
eller skader.
pædiaterne.

73%

Hvad 
mener
DKF?
Formand Lone Kousgaard Jørgensen
tegner DKF udadtil. Her er et nedslag i hendes udtalelser i medier.
”Muskel/led-problemer topper
listerne over lidelser, der
rammer flest og koster mest.
Der er brug for alle faggrupper,
der kan bidrage til at finde
ud af, hvad der virker bedst,
og til at diagnosticere og
behandle de mange borgere.
Kiropraktorer arbejder for
evidensbaseret, tværfaglig
behandling af problemer i
muskler og led.”
Annonce i Dagens Medicin, september ’19.

”Borgere med ondt i ryggen skal da ikke
bare afvises i døren med en besked om,
at det går over før eller siden, når der
findes veldokumenterede behandlinger for
rygsmerter, som virker på de fleste, f.eks.
patientuddannelse, træning og manuel
behandling, f.eks. hos kiropraktor.”
Svar i Jyllands-Posten til en læge, som mener, at rygsmerter
bør betragtes som forkølelse, februar ’19.

”Vi hilser alle initiativer, der forenkler sundhedsvæsenet, velkommen. […] Jeg er glad for at
se, at der i forbindelse med Sundhedshusene er
tænkt på kiropraktorerne, og vi ser frem til at
fortsætte arbejdet med at diagnosticere og behandle patienterne, så de kan leve et godt liv.”
Reaktion på regeringens sundhedsudspil, Altinget.dk, januar ’19.

Gennem alliance med idrætsmedicinere
var DKF i sommeren 2018 med til at
få indført bedre tilsynsgebyr for behandlere,
der arbejder frivilligt eller bijobber.

”[Jeg er] ikke overrasket over undersøgelsens
resultater, for det står dag efter dag klart,
at det tilbud sundhedsvæsenet giver disse
patienter i Danmark, hverken står mål med
vores viden eller de kliniske retningslinjer”
Pressemeddelelse om budskaberne i The Lancets artikler om
lænderygbehandling, marts ’18.
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DKF-formand Lone Kousgaard
Jørgensen aflægger rapport
fra Danmark til den politiske
del af verdenskongressen
EPIC i Berlin marts 2019.

 Internationalt

Nødvendig indsats
begynder at vise effekt

DKF har gennem de seneste år involveret sig kraftigt i det inter
nationale arbejde – både på europæisk og på globalt niveau.
Indsatsen sker primært på baggrund af et ønske, om at bruge den
positive status som kiropraktik har opnået i Danmark til at hjælpe
med at trække niveauet op i resten af verden. At DKF skal tage
initiativ til endnu mere internationalt samarbejde er udpeget som
mål i målprogrammet ’Rygraden i det danske samfund 2018-22’.
Udfordringen er, at vi i Danmark mærker
virkningerne af ureguleret kiropraktik i de
lande, vi normalt sammenligner os med i
forbindelse med lovgivning i Danmark – for
eksempel i forbindelse med manipulationssagen for et par år siden.
Desuden oplever vi shitstorms i andre
lande, der via sociale medier finder vej til

danske øjne, fx spædbørnsbehandling, der
fremstilles voldsomt.

European Chiropractors Union (ECU)
På europæisk plan er Danmark medlem af
ECU, og DKF har markeret sig som deltager
i ECU’s strategiske udviklingsprojekt, der
har til formål at komme med forslag til den

videre udvikling af ECU.
Desuden er DKF’s formand født medlem
af bestyrelsen for European Centre for
Chiropractic Research Excellence (ECCRE).
For tiden er DKF’s formand endvidere formand for ECCRE – en post, der går på skift
mellem DKF og ECU.
ECCRE er det forskningscenter, der blev

Kiropraktorernes verdenskort

Kiropraktor Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker på Kiropraktorernes Videncenter
NIKKB og lektor på Syddansk Universitet, stod i 2019 i spidsen for at kortlægge, hvad man
kan kalde kiropraktorernes verdenskort i studiet The chiropractic workforce: a global review.
– Vores undersøgelse tegner et billede,
hvor nogle lande har en meget stor repræsentation af kiropraktorer ift. befolkningstallet. Det er de færreste lande. Til gengæld
er der rigtig mange lande, hvor kiropraktik
slet ikke er repræsenteret, eller hvor der er
under 10 kiropraktorer, fx et folkerigt land
som Indien. På verdensplan er der ca. 4-5
fysioterapeuter for hver kiropraktor, og
der findes mange andre lignende profes-
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sioner, så kiropraktik er en lille profession
på verdensplan. Men studiet giver et meget
sigende billede af, hvor stort behovet er for
sundhedsprofessionelle, som ved noget om
rehabilitering i bredeste forstand. Det er
absolut det vigtigste resultat af studiet, og
det var hele formålet med studiet.
– Det har været interessant at se,
hvordan vores profession forvalter forskellige regelsæt. Lande med et veletableret
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sundhedsvæsen med mange kiropraktorer,
har oftest også velfungerende regelsæt for,
hvem der må praktisere, hvordan de må
praktisere og sanktionsmuligheder, hvorimod det er noget mere uldent med reglerne
i de lande, hvor kiropraktorprofessionen
er meget lille og kiropraktorer ikke indgår
i et sammenhængende sundhedsvæsen,
udtaler Mette Jensen Stochkendahl i KIROPRAKTOREN.

etableret, da Danmark
i 2016 genindmeldte
sig i ECU, og det tilføres
knap 2 mio. kr. årligt, som
uddeles til europæiske
forskningsprojekter. ECCRE er henover de sidste par slået fast som
ECU’s forskningsarm, og der er stor
interesse for centeret.

World Federation of
Chiropractic (WFC)
På verdensplan er DKF organiseret
i WFC. I marts 2019 holdt WFC (og
ECU) kongres i Berlin under overskriften ’EPIC’. EPIC står for Evidencebased Patient centered Interprofessional and Collaborative Care og
udtrykker et ønske om at arbejde for,
at alle kiropraktorer tager udgangspunkt i patientens behov og den
foreliggende evidens i forbindelse
med behandling.
Det er en ganske kontroversiel

holdning flere steder i verden, der da også har givet
udfordringer i forlængelse
af debatten, hvor den lille af
de to amerikanske foreninger – ICA – klagede over enkelte
oplægsholdere på kongressen. DKF
bakker naturligvis uforbeholdent op
om WFC’s fokus på evidens og Berlinkongressen og var også medunderskrivere på et støttebrev til WFC
sammen med andre toneangivende
nordatlantiske og europæiske kiropraktorforeninger.

observatører fra hele verden, heriblandt den danske formand.
Vi kan endnu ikke fortælle om
forskningsresultaterne, men det blev
en weekend, der ud over den rene
forskning, også kom til at handle meget om, hvordan man nationalt kan
lykkedes med at udbrede kendskabet
til forskning blandt de praktiserende
kiropraktorer – og ikke mindst hvordan man implementerer det i praksis.

Forskerne holdt topmøde

Uddannelser gør op
med vitalisme

I september 2019 mødtes 60 af
verdens bedste forskere på det
muskuloskeletale område på Canadian Memorial Chiropractic College i
Toronto for at gennemgå evidensen
for manipulation af ikke-muskuloskeletale sygdomme. Med var også
en lang række kiropraktorpolitiske

I Europa, Australien, Asien, Afrika og nu i 2019 også Canada har 12 uddannelser tilsluttet sig ’Clinical and Professional Chiropractic Education: a
Position Statement’, et initiativ fra den danske og to engelske uddannelser. Dokumentet definerer en retning baseret på evidens, den biopsykosociale model, patient-orienteret behandling/management og tværfaglig
integration i det etablerede sundhedssystem. Det indebærer også
tilslutning til WHO’s vaccineprogram og afstandstagen til en vitalistisk
forståelse af subluxation som årsag til sygdom.

Resultaterne i studiet er baseret på spørgeskemaundersøgelser og faktasøgning på Internettet. De mest interessante fakta er:

Der er i alt

103.469

kiropraktorer
i verden fordelt
på 90 lande
USA har flest
kiropraktorer
pr. indbygger:
23,7 pr. 100.000
indbyggere

Danmark har
10,8 kiropraktorer
pr. 100.000
indbyggere
Indien har
færrest kiropraktorer pr.
indbygger:

0,0007

pr. 100.000
indbyggere

Der findes 48
kiropraktoruddannelser i
verden, fordelt
på 19 lande,
hovedsageligt i
engelsktalende
lande. I Danmark uddanner
vi kiropraktorer
på Syddansk
Universitet

Kilde
Mette Jensen Stochkendahl, Mana Rezai, Paola Torres, Deborah Sutton,
Peter Tuchin, Richard Brown & Pierre Côté.
The chiropractic workforce: a global review. Chiropractic & Manual Therapies 2019
chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-019-0255-x

Patienter har direkte
adgang til kiropraktor i
81 lande. I 2 lande er
henvisning påkrævet

Kiropraktorvirke er
lovligt anerkendt i
68 lande og ulovligt
i 12 lande

Der er tilskud til
kiropraktorbehandling i 46 lande

I 10 lande er der ingen
kendt lovgivning ved
rørende kiropraktik

23,7

kiropraktorer
pr. 100.000
indbyggere

10,8

kiropraktorer
pr. 100.000
indbyggere

0,0007
kiropraktorer
pr. 100.000
indbyggere
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 Forskning

Nye professorater og ph.d.’er. Forskere, der bringer deres viden i spil. Det biomekaniske
forskningsmiljø omkring epicenteret på Syddansk Universitet er i vækst i disse år..
Alice Kongsted, seniorforsker på
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
(NIKKB) og lektor på Institut
for Idræt og Biomekanik på
Syddansk Universitet, blev
1. november 2018 ny professor
med særlige opgaver inden for muskuloskeletal forskning i primærsektoren. Flere professorater og store
perspektivrige projekter er på vej.

Center for Sundhed i muskler og
led på Syddansk Universitet har som
mål at styrke samfundets og forskningens andel i at reducere den store
byrde, som sygdom i muskler og led
forårsager i Danmark. Bestyrelsen
tæller repræsentanter fra tre universiteter og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Siden
2016 har centret hvert år holdt en
konference, som DKF er medsponsor af sammen med Gigtforeningen
og Danske Fysioterapeuter.

u www.forskningimusklerogled.dk

Forskerne råber op
I marts 2018 fyldte rygsmerter medierne her og
i udlandet, og hashtagget
#lowbackpain trendede på
Twitter. Verdens førende
rygforskere heriblandt to
danske kiropraktorer, professorerne Jan Hartvigsen og
Alice Kongsted, kritiserede
i stærke vendinger håndteringen af rygproblemer, der
globalt belaster 540 mio.
borgere. Kritikken udkom i en
artikelserie i det anerkendte
tidskrift The Lancet.
Klip til februar 2019 i
Bruxelles: Ondt i ryggen er

ikke bare et fysisk problem,
men også et socialt og
samfundsmæssigt problem,
påpeger professor, kiropraktor Jan Hartvigsen over for
EU-politikere. Han var blandt
eksperterne indkaldt af ECU,
der for første gang havde
fået arrangement taletid til
kiropraktorer i EU-parlamentet. Kun forsvindende
få af de 750 MEP’ere var til
stede. Sundhedspolitik er
ikke et stort emne i EU. Men
kiropraktorernes opsang blev
vist live på Facebook, hvor
omkring 15.000 så med.

I Toronto september 2019
holder 60 forskere topmøde
for at udvælge evidensbaserede politikanbefalinger. DKF
deltager sammen med mange
andre kiropraktorforeninger
som observatør.

Millioner til europæisk forskning
I 2018 bevilger ECCRE (European Centre for
Chiropractic Research Excellence) 1,7 mio.
kr. til europæiske projekter. I 2019 bevilger
man næsten 2 mio. kr. Blandt modtagerne
er talentnetværket CARL, der får midler til en
version 2.0.
ECCRE uddeler også tre priser. Da priserne
blev uddelt til EPIC-kongressen i Berlin i marts
’19 stod der SDU og dansk forskning på mange af dem. Professor Alice Kongsted fik den

store forskningspris, Annette Saxtorph blev
årets forskningsformidler og Melker Johansson årets unge forsker.

u www.eccre.org

ECCRES formål er at etablere et evidensbaseret
fundament for den fortsatte udvikling af kiropraktiske
principper og praksisser i europæiske lande

662 deltagere

Sundhedsvæsenet har brug for jeres kompetencer. Men I skal blive bedre til at dokumentere, hvad I kan, hvis I vil spille en større rolle, lød den klare invitation fra Sundhedsstyrelsens direk-

tør, Søren Brostrøm på Faglig Kongres 2018, hvor temaet var ståsteder. Andre kendte ansigter var HjerneMadsen, Morten Elsøe og Greg Kawchuk. Stedet var det nye Odeon i Odense,
og tilslutningen var uovertruffen. Tre dage med fuld fart på efteruddannelse og faglighed.
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5 mio. til projekter hvert år
Fortsat højt
aktivitetsniveau fra
foregående år
Instituttets forskere har været
yderst aktive og publiceret et højt
antal artikler samt formidlet deres forskning på konferencer og
kongresser både i ind- og udland,
bl.a. DKF og NIKKB’s fælles Faglig
Kongres 2018 og WFC/ECU’s
verdenskongres 2019 i Berlin
samt i undervisning på SDU.
NIKKB’s efteruddannelsesenhed har ydet en stor indsats for
at sammensætte interessante
efteruddannelsesprogrammer
og været medarrangører af
Faglig Kongres 2018 og DKF’s
årsmøde 2019 samt regionale
roadshows. I 2019 lancerede
NIKKB desuden sin egen podcast ”Viden Vinder”, der præsenterer ny og relevant viden fra
forskerne til et bredt publikum.
Nye lovkrav har nødvendiggjort en opdatering af KirPACS
til version 5.0. Den nye version
blev varslet og redegjort for bl.a.
på roadshows i foråret 2019,
demonstreret i forbindelse med
DKF’s årsmøde 2019 og bliver
sat i drift i december 2019.

1. marts og 1. september kan ansøgere søge støtte fra KIROPRAKTORFONDENS projektpulje.
I 2018 og 2019 har fonden uddelt omkring 10 mio. kr. til projekter om bl.a. MR-skanning,
vokseværk, komorbiditet, halshvirvelsøjlen, hovedpine hos børn og prædiktion af forløb med
diskusprolaps. Fonden finansierer også forskning på anden vis, bl.a. ved at finansiere NIKKB og
donere 1. mio. til ECCRE hvert år. Herudover støtter fonden efteruddannelse, turnus og projekter som fx Faglig Kongres, KirPACS, som i 2019 modtog 2 mio. kr. til en opgradering. Hver
overenskomstklinik afgiver månedligt 9,47% af patienttilskuddet fra regionen til fonden, og
hver region overfører 6,4% af patienttilskuddet årligt.

u www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktorfonden

Fondsformand med visioner
”Det er rigtigt spændende, hvordan vi finder
kiropraktikkens plads ud over i egen praksis i
de kommende år. Kan man tænke yderligere
muligheder ind i sundhedsvæsenet fx på
hospitalerne og i sundhedshusene? Hvordan
kunne det blive, og kunne man se sig selv i det,
evt. være flere om at dække en position i et
sundhedshus?”
Sådan udtaler Annette Roed (S), der i
sommeren 2018 overtog formandsposten i

Kiropraktorfonden, Landssamarbejdsudvalget og
NIKKB efter Karsten Uno
Petersen. Hun er regionsrådsmedlem i Region
Midtjylland og formand for regionens ’Udvalg
for Nære Sundhedstilbud’.
Læs interview i
KIROPRAKTOREN nr. 4 2018
u www.kiropraktoren.dk

Vejledninger og fagdag fra selskabet
I maj 2018 gik Lise Hestbæk af som formand for Dansk Selskab for Kiropraktik.
Formandsposten overtog Line Press
Sørensen.
Efter tre workshops og en høring har
selskabet udgivet en klinisk vejledning
om kiropraktorers behandling af hovedpine.
Målet er at udgive flere vejledninger inden for de andre
store sygdomsområder hos kiropraktorpatienterne de
næste par år.
Selskabet har revitaliseret sin fagdag, som nu foregår
i de år, hvor der ikke er Faglig Kongres. I marts 2019

holdt man den første, som
tiltrak 120 kiropraktorer. Hver af selskabets
fokusgrupper for pædiatri,
evidensbaseret praksis og
idrætskiropraktik – stod
for et spor om formiddagen, mens eftermiddagen var fælles med oplæg om bl.a. maintenance care,
geriatri, spinalstenose og komorbiditet.

u www.dskkb.dk

Officielle retningslinjer, kiropraktorer har bidraget til
• Henrik Wulff Christensen, direktør, NIKKB, har deltaget i udarbejdelsen af
anbefalingen Tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme,
som medfører nedsat funktionsevne, udgivet af Sundhedsstyrelsen 2019.
u bit.ly/2MN2n7N

• Søren O’Neill, kiropraktor og lektor, Rygcenter Syddanmark, er med i
arbejdsgruppe, der udarbejder en national smertehandlingsplan for Sundhedsstyrelsen
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overenskomsten

Høj kvalitet, tjek!

Klinikkerne har styr på kvaliteten. Det konstaterer ikke
kun de sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i 2019, men også den overenskomstaftalte kvalitetsakkreditering.
Siden foråret 2017 har landets kiropraktorklinikker
haft besøg af surveyors fra IKAS (Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet), der har tjekket om
klinikken lever op til kiropraktorrelevante standarder defineret under Den Danske Kvalitetsmodel.
De fynske klinikker var de første, og her i sidste kvartal
af 2019 slutter processen med de nordjyske klinikker.
Snart er samtlige cirka 250 klinikker akkrediteret.
Under 10 er akkrediteret med bemærkninger. 1 enkelt er
ikke blevet akkrediteret.
Find bl.a. DKF’s midtvejsevaluering på
u www.danskkiropraktorforening.dk/akkreditering

95%

79%

af kiropraktorerne i
klinikker med overenskomst har oprettet sig og
registreret deres efteruddannelse på NIKKB.dk.

af samtlige kiropraktorer i klinikker med overenskomst svarende til 463 personer var i 2018 på et eller
flere kurser, der er systematisk efteruddannelse. I
snit har hver kiropraktor deltaget i 19,8 timer systematisk efteruddannelse svarende til 2,7 dage dét år.

Ligesom læger og andre
implementerer kiropraktorerne
en systematisk efteruddan
nelsesmodel. Formålet er at sikre
vedligehold og udvikling af kompe
tencer, så de stemmer overens
med overenskomstens opgavekrav
og evidensbaseret viden. Første
skridt er et krav om at registrere
aktiviteter, og her er vi altså rigtigt
godt med.

Indholdsmæssigt har en arbejdsgruppe bestående af klinikere,
repræsentanter fra DKF, NIKKB,
SDU, Rygcenter Middelfart og regionerne skelet til de praktiserende
lægers model og defineret fem
kerneområder og retningslinjer, der
definerer en kvalitet af efteruddannelsen. Der er endnu ikke defineret
eller aftalt minimumskrav til antal
af timer eller dage.

u www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse

Pakkeforløbene har det lidt trægt
Danske Regioner udarbejder månedlige og årlige statistikker over
forbruget af kiropraktoroverens-

komstens ydelser bl.a. for at følge,
hvordan det udvikler sig i forhold til
den økonomi, der er sat af. I foråret

2019 fik vi for første gang statistik
for et helt kalenderår med overenskomsten fra 2017 (OK17), som

[INFORMATION

[INFORMATION

[INFORMATION

FRA KIROPRAKTOREN

FRA KIROPRAKTOREN

FRA KIROPRAKTOREN

HJÆLP TIL

DISKUSPROLAPS OG
NERVERODSPÅVIRKNING
I LÆNDEN

DISKUSPROLAPS OG
NERVERODSPÅVIRKNING
I NAKKEN

]

]

]

HJÆLP TIL

HJÆLP TIL

SPINALSTENOSE

DKF og Kiropraktorguide udgav i
2018 i samarbejde
med NIKKB foldere
om lidelserne i de
tre pakkeforløb fra
overenskomsten.
E000676-0011 Diskusprolaps_lænd_A5.indd 1
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Nye konsulenter
i regionerne

Færre klinikker
uden ydernummer

En praksiskonsulent er ansat af
regionen til at arbejde med kvalitetsudvikling og implementering
af praksisplanen, som er den plan,
regionen skal lave for hvert fagområde. Opgaverne har rod i overenskomsten mellem regionerne og DKF.
Region Hovedstaden har to
praksiskonsulenter på kiropraktorområdet. Den ene er Marianne
Løgtholt Andreasen. Den anden
var Jonas Loft indtil 31. december
2018, hvor han stoppede efter 9 år.
Hans stilling er overtaget af Cecilie
Deleurang Testern.

I 2015 var de 34. I 2017 37. I dag
er der kun 25 klinikker, der ikke er
tilmeldt overenskomsten, og de
beskæftiger 28 kiropraktorer. De
fleste vil gerne tilmeldes overens
komsten, men må søge om et ydernummer i mange år, før det måske
lykkes. DKF har i årtier arbejdet for
at påvirke regionerne for at frigive
flere ydernumre. Skiftende bestyrelser og forhandlingsdelegationer har
forsøgt uden held. Kiropraktorerne i
de regionale samarbejdsudvalg gør
også, hvad de kan. I det lys er det en
positiv udvikling.

bl.a. indførte ny ydelsesstruktur og
pakkeforløb. 2018 kan sammenlignes med de første 12 måneder
med OK17, som er perioden april
2017-april 2018.
Generelt viser tallene et fald i
både almen kiropraktik i speciale
53 og pakkeforløbene i speciale 64
fra 2.133.170 til 2.131.119 ydelser.
Samtidigt er udgifterne til patienttilskud steget fra 119.159.823 kr. til
119.731.347 kr., og der bruges godt
10 mio. kr. mindre end den overenskomstaftalte ramme for 2018 på ca.
130 mio. kr.
I pakkeforløbene er der sat midler
af til 15.000 patienter om året, men
forbruget i de to perioder ligger på
omtrent 10.000. Til gengæld ses tal,
der viser, at flere og flere patienter
gennemfører forløbene, når de først
er startet. Det tyder på, at flere og
flere oplever, at de virker hensigtsmæssigt, for både behandler og pa-

I Region Midtjylland har Jeppe
Mathiesen overtaget efter Lars Rud
Rasmussen, der stoppede i 2018
efter mange år. I Syddanmark er
Mikael Busse praksiskonsulent. Han
fik i 2019 ny kiropraktorkollega i
Lisbeth Hartvigsen, som er ansat
i halvandet år som rygkonsulent,
der skal være med til at revidere
regionens forløbsprogram for lænderygpatienter.
I Region Sjælland og Nordjylland
er der fortsat ingen praksiskonsulentordning.

tient, når man lige har lært, hvordan
de administreres.
Intet tyder på, at patienter med
tegn på nerverodstryk i de tre varianter ikke findes i kiropraktorpraksis.
15.000 patienter om året svarer omtrent til, at hver kiropraktor inkluderer
en patient i et af de tre forløb cirka
hver anden uge.

DKF, praksiskonsulenter og kredsformænd har siden foråret 2019
arbejdet for at booste implementeringen. Der er udviklet nye hjælpemidler
og taget personlig kontakt til klinikker,
der ikke er kommet i gang endnu.
De seneste tal viser, at det går stille
og roligt fremad, men det ser desværre
ikke ud til, at måltallet nås i 2019.

Fordelingen af de opfølgende ydelser i speciale 53 (almen kiropraktik)
n Udvidede konsultationer

n Almindelige konsultationer n Afgrænsede konsultationer

10%
Forventet fordeling
10%
Fordeling april 2017-april 2018
10,5%
Fordeling 2018

60%

30%

71%

72%

19%

17,5%

Flowchart, foldere, vejledning, standardfraser og meget mere:
u www.danskkiropraktorforening.dk/ok17
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 I klinikken

Hvordan forløber samarbejdet
med forsikringsselskaberne?
Forsikringsmarkedet er fortsat stigende, og de fleste klinikker samarbejder med et eller flere forsikringsselskaber (eller mellemhandlere).
Det vurderes, at forsikringsmarkedet omtrent andrager 35% af omsætningen i en gennemsnitlig praksis. 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 hinanden og udvikler hele
tiden nye produkter. DKF har fortsat
en stor opgave i at opretholde en
positiv og løsningsorienteret dialog
med branchen og mødes regelmæssigt med både nye og gamle aktører,
især på baggrund af løbende underretninger fra medlemmer.

Stadigt flere
danskere går til
kiropraktor
De sidste 10 år har budt på en markant patienttilvækst. Siden 2008 er antallet steget med 14%, men
dog stagneret fra 2016. Tilvæksten følger ikke stigningen i erhvervsaktive kiropraktorer, som i samme
periode er steget med mere end 20%. Det betyder,
at hver kiropraktor i snit ser færre patienter.
I 2017 var 372.540 danskere til kiropraktor. I
2018 var 375.342. I 2019 forventes en stigning i
samme leje.

Tilsyn viser høj patientsikkerhed
Som følge af lov fra 2016 fører Styrelsen
for Patientsikkerhed (STPS) et nyt, sundhedsfagligt tilsyn med steder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling. Alt lige fra
asylcentre og tandlæger får besøg. I 2019
var det kiropraktorernes tur.
Denne første omgang planlagte tilsyn
skal etablere en baseline for fremtidige
tilsyn. De udvalgte behandlingssteder er
derfor primært tilfældigt udvalgte.

På kiropraktorområdet er to diagnosegrupper valgt som fokusområde for risikovurdering: hovedpinepatienter og patienter
med lændesmerter med udstråling, herunder patienter med brug for akut hjælp.
Tilsynet foretages efter offentlige målepunkter og refleksionspunkter, som er
udviklet af en arbejdsgruppe med kiropraktorer, læger og embedsmænd fra styrelsen.

93 tilsynsrapporter om behandlingssteder med kiropraktor ligger nu i oktober 2019
på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 21 af dem konstaterer: ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”, og
de resterende 72 konstaterer: ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.
Mindre problemer betyder: ”uden væsentlig
risiko for patientsikkerheden”.
Ingen har fået konstateret større eller
kritiske problemer.
De fleste fund handler om mangler i journalføringen, fx manglende oplysninger om
kraft og sensibilitet eller dokumentation for,
at patienten er informeret om advarselssymptomer.
Styrelsen udgiver en erfaringsopsamling i
starten af 2020.
Får man ikke tilsynsbesøg, opfordrer styrelsen til at gennemgå målepunkterne som
en tjekliste, der kan give klinikkens procedurer et eftersyn.

u www.stps.dk/tilsyn
u www.danskkiropraktorforening.dk/tilsyn
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Ny ferielov
1. september 2020 træder ny ferielov i kraft.
Det betyder en række ændringer af formel
og praktisk karakter, som vi har meldt ud
(se link nedenfor) men ingen mister hverken
ferie eller penge at holde ferie for.

u www.danskkiropraktorforening.dk/ferie

Ansættelses-
aftaler
moderniseres
DKF’s anbefalede ansættelsesaftaler til
turnuskandidater og til privatansatte kiropraktorer blev senest ændrede i 2015.
Klinikejerudvalget og de privatansattes udvalg har sammen med DKF påbegyndt en
gennemgående modernisering.

GLA:D Ryg
GLA:D® Ryg er til patienter med langvarige
rygproblemer. Det er udviklet af forskere
og behandlere på Syddansk Universitet,
som certificerer læger, kiropraktorer og
fysioterapeuter, der kan udbyde behandlingstilbuddet i deres klinikker. Pt. er 65
kiropraktorer certificeret. Så længe der leveres ydelser i henhold til overenskomstens
ydelsesbeskrivelser, så kan de dele af GLA:D
Ryg-forløbet, der lever op til det, leveres
som overenskomstydelser med patienttilskud, mens øvrige GLA:D Ryg-ydelser
kan leveres som ’frie ydelser’ uden patienttilskud. Det er vigtigt at præcisere, at frie
ydelser betyder, at priserne skal fastsættes
individuelt af hver klinik (må ikke koordineres), og at ydelser leveret under overenskomsten ikke må forudbetales.

Love og
regler for
billed
diagnostik
moderniseret
Nye krav til monitorer og
hvem der skal bære dosimeter. Måling i arealdosis
og gebyromlægning. Det
medfører et nyt EU-direktiv om strålebeskyttelse.
NIKKB har samarbejdet
med Sundhedsstyrelsens
stråleenhed om implementeringen og opgraderer på basis af 2. mio.
fra Kiropraktorfonden KirPACS, som gør det muligt
for klinikkerne at efterleve
de nye krav. I foråret 2019
var NIKKB på roadshow i
de 5 kredse for at informere om de nye regler og
opgraderingen af KirPACS.
Strålebeskyttelsesenheden gennemfører i øvrigt
tilsyn hos klinikker med
røntgen i denne periode.

Forsikring…

Medlemmer (ikke studerende) er dækket af
DKF’s kollektive erhvervsansvarsforsikring hos
Codan. Den dækker, hvor den offentlige patienterstatning ikke gør. Forsikringen omfatter også
produktansvar, retshjælp og evt. regreskrav fra
kommuner for udbetalte sygedagpenge. Alle
medlemmer kan desuden få rabat på andre forsikringer hos Codan.
I 2019 har DKF mødtes med Codan om status
og evt. justeringer af aftalen.

…og pension
En del af medlemskabet (dog ikke for studerende
og udlandsmedlemmer) er en obligatorisk pensionsordning. Den indeholder også en erhvervsevnetabsforsikring, dækning ved død og kritisk
sygdom og mulighed for tilkøb fx behandlingsforsikring.
Aftalen lå i SEB Pension indtil udgangen af
2018. I forbindelse med skift til Danica pr. 1. januar 2019 arbejder DKF på at forbedre ordningen
på en række punkter.
I efteråret 2019 indløb den gode nyhed om, at
især Danica har udnyttet stigende aktiekurser til
at skabe pæne afkast til fordel for pensionsopsparerne.

u danskkiropraktorforening.dk/forsikringogpension

GDPR
Ny EU-forordning om
persondatabeskyttelse
skabte også arbejde med
compliance i kiropraktorklinikkerne og hos DKF.
DKF udgav vejledning,
implementeringsmanual
og var med NIKKB på roadshow i foråret 2018.
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Sådan arbejder
bestyrelsen Beosgtyetrelsen
Hvert år lægger bestyrelsen en strategi- og handlingsplan, som
tager udgangspunkt i gældende målprogram, større drifts
opgaver og evt. fokuspunkter fra seneste generalforsamling.
En vigtig, svær opgave, især for en lille forening som DKF, er at prioritere.
I 2018 var de tre højest prioriterede sager at udmønte det nye målprogram,
arbejde for en national strategi for bevægeapparatsområdet plus kampagne målrettet læger, og så det internationale område. I 2019 var det fortsat målprogrammet, forberedelse af OK20 og det internationale arbejde.
Bestyrelsen mødes op til 10 gange årligt. 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 eller
deltagelse i konferencer m.v.
Flere gange om året mødes bestyrelsen med formandskabet
fra de fem kredse og regionale samarbejdsudvalg. Mindst en
gang om året mødes bestyrelsen med de tre udvalg for klinikejere, privat og offentligt ansatte, Dansk Kiropraktor Råd og Dansk
Selskab for Kiropraktik. Hver sommer inviterer DKF politisk
aktive til seminar. Her drøfter man emner som fx strategi og
politik samt aktuelle sager som fx i 2019, hvor deltagerne
kom med input til forhandlingerne om OK20.

råd

5 kiropraktorkredse og
6 udvalg
Sekretariat i
København
7 ansatte

DKF spiller en
koordinerende rolle

Samarbejde med
andre organisationer

Med NIKKB har DKF det tætteste samarbejde. Fælles projekter er
blandt andet Faglig Kongres, årsmødet og roadshows i kredsene,
og der samarbejdes fast om turnusuddannelsen og systematisk
efteruddannelse, men også kommunikation, bl.a. bidrag til KIROPRAKTOREN. Løbende kommer nye fælles projekter til, ofte fra
overenskomsten. Med Dansk Selskab for Kiropraktik koordinerer
DKF især opgaver inden for kvalitetssikring, høringssvar og udviklingsopgaver. DKF opkræver kontingent for DSK og hjælper også
med andre administrative opgaver.

DKF mødes med de andre organisationer, der har overenskomst
med regionerne i det såkaldte Praksisnetværk. Til Folkemødet på
Bornholm er DKF med i Sundhedsteltet sammen med omkring 15
andre organisationer. Sekretariatets ansatte deltager i netværk
med ansatte i samme funktioner i andre organisationer, fx er
kommunikationschefen i netværk med kommunikationschefer fra
andre sundhedsorganisationer. DKF er medlem af Gigtforeningens
repræsentantskab og Komiteen for Sundhedsoplysning og møder
her også andre organisationer.
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Praksisplaner og pakkeforløb i kredsene og SU
I Hovedstaden fik man ny praksisplan i forFormænd
rige periode, så den har man arbejdet på at
implementere. Samtidigt har man deltaget
i regionens arbejde med at udvikle nyt
Jan Enggaard Jensen
lændeforløbsprogram. Kredsens bestyrelse
KKF Hovedstaden
har fokuseret på at få flere klinikker til at
inkludere patienter i pakkeforløb og sende
de overenskomstpligtige epikriser til læger
Henrik Frederiksen
fx ved billeddiagnostik. Man har bl.a. holdt
KKF Midtjylland
medlemsmøde.
I Sjælland har man udover implementering af pakkeforløb arbejdet med ny
Susanne Bach
praksisplan, hvor man vil fokusere på hoKKF Nordjylland
spitalskiropraktik, utilsigtede hændelser
og udveksling af billeder med hospitaler
via KirPACS. I Nord har man fået helt nyt
Sine Kiilerich
samarbejdsudvalg – både kiropraktorer og
KKF Syddanmark
regionspolitikere er nye. Ud over pakkeforløbsimplementering har man også arbejdet
med ny praksisplan, som er på trapperne. I
Kirsten Sillehoved
Midtjylland har man også arbejdet med ny
KKF Sjælland
praksisplan samt udvikling og implementering af nyt lændeforløbsprogram – ved siden af, at man også
har hjulpet klinikker med at implementere pakkeforløb. Syddanmark har også haft pakkeforløbsfokus, og man har startet
arbejde med ny praksisplan. Den fokuserer på flere ydernumre,
nytænkning af rolle i sundhedssystemet, professionalisering
af vagtordningen, ret til at henvise til MR og samarbejde med
studentermedlemmer.
Flere gange om året holder kredsenes bestyrelser medlemsmøder, hvor NIKKB og ofte også DKF holder oplæg. De har i
perioden handlet om GDPR, nye røntgenregler, overenskomststatus og for nylig til kredsenes generalforsamlinger om DKFgeneralforsamlingen og de kommende OK20-forhandlinger.

Hvilke kredse hører samtlige af DKF’s medlemmer til?
50,7%
19,2%
15,5%
9,8%
4,6%

Syddanmark
Hovedstaden
Midtjylland
Sjælland
Nordjylland

u www.danskkiropraktorforening.dk/kredse

Tre nye i
udvalgene

Klinikejerudvalget

DKF’s udvalg for klinikejere,
Formand
Gunvor Jørnsgård
privatansatte og offentligt
Frank Føns Jensen
ansatte fik nye ansigter i
Troels Gaarde
foråret 2019, hvor DKF afLisbeth Lantto
Rune Tegder Martinsen (ny)
holdt valgproces, der finder
sted i ulige år. Medlemmer
Udvalget for
kunne melde sig til det
privatansatte
udvalg, de hører til. Efter fristens udløb 31. marts havde
tre meldt sig, og da alle
udvalg havde ledige pladser,
Formand
Anette Ravn Nørregaard
kunne de alle komme ind
Dorthe Brandborg Olsen
uden valghandling.
Andreas Tøllner Christensen
Udvalgene er bindeled
Nina Hougs Hesselberg
Annette Saxtorph (ny)
mellem den pågældende
medlemsgruppe og DKF’s
bestyrelse og har hver en
Udvalget for
Offentligt Ansatte
kontaktperson i bestyrelsen.
Mindst en gang om året
mødes hvert udvalg med
bestyrelsen. Derudover er
Formand
der kontakt og samarbejde
Anne Mølgaard Nielsen
i projekter eller sager ad
Charlotte Lindgaard Møller
Lise Lykke Oddershede
hoc. Fx når DKF’s ansætTue Secher Jensen (ny)
telsesaftaler 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, i drøftelser
om sundhedsforsikringsområdet o.l. De privatansattes
udvalg bistår DKF i bl.a. lønstatistikundersøgelser. Udvalget for offentligt ansatte holder kontakt til evt. tillidsrepræsentanter og bistår DKF med forslag til ændringer i
Akademikernes overenskomster. De var derfor meget på
banen, da forhandlingerne på det offentlige område brød
sammen i 2018. Alle udvalg, typisk formændene, står til
rådighed for medlemmer, der ønsker kollegial sparring
om ansættelsesforhold. Bliver det ansættelsesretsligt,
henvises til DKF’s jurist.

u www.danskkiropraktorforening.dk/kredse
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målprogrammet

De første to år
med nye mål
– hvad har vi
arbejdet med?
1.	Vi mangler kiropraktorer
• Øget optag vedtaget juni ’18, i kraft nu
• Afdækning af de studerendes fremtidsforventninger i forhold til bl.a. geografi
• Ud over de forholdsvist mange faste aktiviteter for studentermedlemmer, er der udbygget et studenterspor til årsmødet siden 2017

2.	Ny viden skaber værdi
• Produktion og distribution af patientrettet foldermateriale om pakker og børnebehandling
• Stor formidlingsindsats til kiropraktorer i forbindelse med offentliggørelse af The Lancet Papers
• Markeret os internationalt med fokus på evidensbaseret praksis samt deltagelse i Global Summit i Toronto

3.	Lighed i sundhedsvæsenet
• Kampagne for national strategi målrettet praktiserende læger
• Brugerbetalingsaspektet i Folkemødedebat og KIROPRAKTOREN
• Møde med Sundhedsministeren

4.	Forbedrede rammevilkår hjælper patienterne
• I intern forberedelse af OK-forhandlingerne kigges på ejerforhold og praksisformer samt ikke mindst et forandret tilskudsmønster
• Fortsat dialog med regioner, forsikringsselskaber m.v.

u www.danskkiropraktorforening.dk/rygraden
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#RYGRADEN 

 kommunikation

Kampagne sætter
fokus på kiropraktorer
Flotte videoer. Bannerannoncer på Ugeskrift for Læger
og Altingets hjemmesider i ugevis. Helsidesannoncer i
Ugeskrift for Læger, Månedsskrift for Almen Praksis og
Altingets magasin. De store skyts var rullet ud, da DKF i
maj 2018 lancerede en i foreningens målestok storstilet
kampagne målrettet læger. Formål? At synliggøre kiropraktorernes uddannelsesniveau og vise primært de praktiserende læger, at kiropraktorerne er klar til endnu mere
tværfagligt samarbejde. Samtidig skal kampagnen fortælle om de ringe vilkår, som bevægeapparatssygdomme
har i det danske sundhedsvæsen, for at skabe grobund for
mere politisk fokus på området.
Få plakater gratis (A3)
u dkf@danskkiropraktorforening.dk
Se videoer på Youtube – find DKF’s kanal, der hedder:
Dansk Kiropraktor Forening

Vi skal styrke
samarbejdet
i alle led

Lad os sammen
lægge ryg til
national stra en
tegi

så er danskerne
til muskler og led,
Når det kommer stærkt tværfagligt samarbejde
et
bedst tjent med
og kiropraktorer.
mellem læger

år samfundet
og led koster hvert
invitere til et parløb,
Smerter i muskler
Derfor vil vi gerne for bevægeappa17,2 milliarder.
en national strategi
der skal udvikle
for danskerne.
ratet - til gavn
dannelse
e har 5 års universitetsud
inden for diagnose
Kiropraktorern
og er specialister
at
(+ turnus i et år)
- og vi er klar til
af muskler og led
og behandling
i en samlet løsning.
være rygraden
i dag.
begynde behandlingen /rygraden
Så, lad os sammen
torforening.dk
Læs mere på danskkiroprak

Alle fortjener
et ordentligt
hold i ryggen

Når det kommer
bedst tjent med til muskler og led, så er
danskerne
mellem læger et stærkt tværfagligt samarbejde
og kiropraktore
r.
Smerter i muskler
og led koster
17,2 milliarder.
Derfor vil vi gernehvert år samfundet
der skal udvikle
invitere til et
parløb,
ratet - til gavn en national strategi for bevægeapp
for danskerne.
aKiropraktore
rne har 5 års
universitets
(+ turnus i et
uddannelse
år)
og behandling og er specialister inden
for
af
være rygraden muskler og led - og vi er diagnose
klar til at
i en samlet løsning.
Så, lad os sammen
begynde behandlinge
Læs mere på
n i dag.
danskkiropr
aktorforenin
g.dk/rygrad
en

Når det kommer til muskler
og led, så er danskerne
bedst tjent med et stærkt
tværfagligt samarbejde
mellem læger og kiropraktorer.
Smerter i muskler og led
koster hvert år samfundet
17,2 milliarder. Derfor vil
vi gerne invitere til et parløb,
der skal udvikle en national
strategi for bevægeapparatet - til gavn for danskerne.
Kiropraktorerne har 5 års
universitetsuddannelse
(+ turnus i et år) og er specialister
inden for diagnose
og behandling af muskler
og led - og vi er klar til at
være rygraden i en samlet
løsning.
Så, lad os sammen begynde
behandlingen i dag.
Læs mere på danskkiropraktorforeni
ng.dk/rygraden

Idræt og Biomekanik
Jan Hartvigsen
ved Institut for
forskningsleder
ved Nordisk Institut
er professor og
til
Universitet og seniorforsker
(NIKKB) samt initiativtager
(IOB) ved Syddansk
og Klinisk Biomekanik SDU. Jan blev i 2016 rangeret
for Kiropraktik
på
og
and Joint Health
muskel- og skeletsmerter
Center for Muscle
forsker inden for
Group.
som verdens førende Low Back Pain Series Working
Lancet
næstformand i
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”Der er en tydelig udvikling i interessen
for dialog og viden blandt lægerne og
det øvrige sundhedspersonale tilstede.
Flere fortæller også, at de allerede har et
samarbejde med en lokal kiropraktor”
Sådan udtaler kiropraktor Erik Poulsen, post.doc., Syddansk
Universitet, i KIROPRAKTOREN i slutingen af 2017. Erik
Poulsen har været med til at bemande DKF’s stand på de
praktiserende lægers efteruddannelseskongres, Lægedage,
siden starten for 10 år siden. I 2018 og 2019 formidler
standen budskaberne fra kampagnen for en national strategi.

6. november 2018 lancerede vi nyt
danskkiropraktorforening.dk, og kort
efter et matchende nyhedsbrev. I januar
kom nyt, mere enkelt medlemsforum.
• Tilpasser sig din skærms størrelse
• Bygget efter ’mobile first’, dvs. efter, at
de fleste besøger siden på deres telefon,
hvor fyldige billeder gør sig bedst
• Moderniseret ’Find Kiropraktor’-kort.
Flyttet til den anden hjemmeside, som
DKF administrerer, nemlig Kiropraktorguide.dk, hvor det hører bedre hjemme
• Kommentarfunktion på artikler
• Forbedret markedsplads med billedopload og aktivt link.
Synlig på forsiden og i nyhedsbrevet hver uge. Man
er åbningsraten
behøver ikke at logge ind
på DKF’s ugentlige
for oprette opslag, men
nyhedsmail. Det er
en smule højere end
udfylder blot en formular,
Lægeforeningens
så man kan nemmere få
nyhedsmail.
andre til at oprette opslag.
• Bedre, flottere og mere
synlig arrangementsoversigt, som også viser NIKKB’s kurser

51,6 %

er formand for
Dansk Kiropraktor
som kiropraktor
Forening. Lone
i 15 år og har
har arbejdet
ligesom hun
desuden en
bl.a. sidder i
repræsentants række bestyrelsesposter,
og er næstformand
kabet hos Gigtforeningen
i NIKKB og Kiropraktorfond
medejer af en
tværfaglig klinik
en. Lone er derudover
i Sønderborg.

09/05/18 10:54

Anni Preisler
er uddannet kiropraktor fra
Syddansk Universitet og
arbejder
med særligt fokus på børneog ekstremitetsbehandlinger,
på en kiropraktorklinik i København.
Anni har arbejdet for
WHO i 2013-2014 med
udviklingen af ICD-11 - under
det,
der i dag hedder ”Mortality
and Health Analysis and
Data
Standards (MHA)”.

Ny hjemmeside,
redesignet
nyhedsbrev og
nyt forum

31,5 %
Cirka hver tredje modtager klikker på mindst en nyhed
i DKF’s nyhedsmail. De mest læste nyheder handler om
kiropraktorerne selv og deres hverdag fx:
• Årets kiropraktor fundet 20. september 2019
• Honorarer reguleret 26. september 2019
• Så meget tjener en kiropraktor 6. februar 2019

Dansk kiropraktor forening · generalforsamling 2019
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 Uddannelse
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Dimmitender

80 nye de næste to år

Her går det godt
Antallet af studiepladser på klinisk biomekanik er øget til 105, og alle pladser blev –
mere end - fyldt ved optaget i juli 2019. Søgningen fortsætter nemlig med at stige.
Totalt 392 ansøgere i 2019, hvilket er 10% flere end i 2018. Af disse har 173 klinisk
biomekanik som 1. prioritet, som er en stigning på 9%. 323 har søgt via kvote 2 og af
disse har 152 med klinisk biomekanik som 1. prioritet, hvilket er 41% flere end sidste år.
Adgangskvotient blev 11,3 (standby 10,4) mod sidste års 10,8. Det var blandt de
højeste snit i landet, og det kom der lidt medieomtale ud af i sommer.
Der er fortsat udfordringer med et forholdsvist højt frafald, især efter første år. Næsten halvdelen falder fra, skrev KIROPRAKTOREN om i nr. 4 i 2018 som led i reportage
om kiropraktorstuderende. Studieledelsen og studenterorganisationen arbejder med
at forebygge det. Antallet af dimittender stiger dog støt og rolig, som tabellen viser.

DKF’s kontakt til studerende

• Flere faste events hvert år, bl.a. Faglig Aften med
politisk emne i ulige år, karrieremesse lige år
• Med 2 gange om året i intro-event for nye studerende
• Studiestartshåndbog sammen med Foreningen af
Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS)
• Samarbejde med FNKS bl.a. årligt seminar for bestyrelsen
• Speeddating mellem klinikker og studerende 2 gange
årligt
• Fast FNKS-klumme i KIROPRAKTOREN
• Spor for studentermedlemmer på årsmødet siden 2017
• Årlig støtte til studerendes deltagelse i studenterkongressen WCCS og til regional event, når det holdes i
Danmark som her i november 2019

Sådan samarbejder DKF
med uddannelsesmiljøet

2 har gennemført og 3 i gang
med specialuddannelsen

DKF holder halvårlige møder med dekanen på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet og jævnlig kontakt med studieledelsen på klinisk biomekanik, som også er sat i system via DKF’s Uddannelsesudvalg og
møder i forbindelse med årsmødet. DKF har et nært samarbejde med
studenterforeningen FNKS, og samarbejder også med Rygcenter Syddanmark, hvis kiropraktorer er repræsenteret i Uddannelsesudvalget.

Sygehus Lillebælt slår en ny uddannelsesstilling op cirka en
gang om året, oplyser kiropraktor, ph.d. Søren O’Neill fra Rygcenter Syddanmark, hvor specialuddannelsen for hospitals
kiropraktorer udgår fra. Uddannelsen er bygget efter lægernes
specialuddannelse. Den tager 5 år, men har man meget erfaring,
kan man evt. skippe første år, som er en introduktionsstilling.
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beretning fra 2018 og 2019

Dansk
Kiropraktor
Råd
P

å kursus til Faglig Kongres 2018 fortalte 2 kollegaer om deres svære oplevelser med en
patientskade. Det indvarsler en ny åbenhedskultur, hvor fejl og skader, der sker, er noget,
man tør dele. DKR arbejder for at understøtte den udvikling, for det er vigtigt med en
konstruktiv arbejdskultur.
Sædvanligvis modtager DKR 2-4 medlemshenvendelser pr. år vedr. apopleksi udløst i
tidsnær sammenhæng med kiropraktorbesøg. Men i denne periode har DKR fået kendskab til
10 tilfælde. Det er et højt tal, men det skal ses i lyset af, at der er indregnet tilfælde udløst af
toggleteknik, 1 st.ribben-behandling, apopleksi i carotis circulationen og symptomer 1-2 dage
efter manipulation. Det er derfor ikke nødvendigvis en stigning, men måske en øget indrapportering. DKR forsøger at være en kollegial støtte for medlemmer, der har brug for sparring til at
komme gennem oplevelser med denne type sager.
I lighed med tidligere år har sager hos Patienterstatningen, som DKR er vidende om gennem
medlemskontakt, været præget af patienters oplevelse af behandlingsudløst diskusprolaps
(7 sager) eller af mangelfuld kommunikation og indfrielse af forventninger (7 sager). 9 sager
handler om forsinket diagnose, hvor en del kunne været undgået med tidligere billeddiagnostik.
Opgaverne inden for vores område er delt mellem Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS),
der bl.a. fører sundhedsfagligt tilsyn, og Styrelsen for Patientklager, der behandler og afgør
patientklager og er sekretariat for bl.a. Disciplinærnævnet og Ankenævn for Patienterstatning.
I vores fag har STPS primært haft fokus på utilstrækkelig journalføring, og man har man vist
stor omhu i at følge op. Kollegaer har fået indkaldt journaler til kontrol halve og hele år efter
det initielle tjek.
Styrelsen for Patientklager kigger også på journalføring i disciplinærsager. Dårlig journalføring er typisk ikke den egentlige klage fra patienten, men kan resultere i påtale. STPS bliver
informeret og kan derefter starte tilsynssag. Kritikpunkter har været manglende journalføring
af samtykke og indikation for behandling. Der har også været en sag, hvor Mckenzie-procedure
er vurderet utilstrækkelig som diagnosticering af rodtryk.
DKR har i en sag rettet kritik mod STPS for ikke at indkalde til dialog, som alle skal tilbydes,
og det burde være rettet op nu.
Apropos journalføring; autotekst er blevet en hyppig løsning. Journalen bliver måske juridisk
stærkere, men der er risiko for, at den ikke er tilstrækkeligt målrettet patienten. Den bliver
meget ordrig og mindre overskuelig. I september 2019 offentliggjorde Sundheds- og ældreministeriet den længe ventede rapport fra arbejdsgruppen vedrørende revision af journalbekendtgørelsen. Både DKR og DKF har fulgt arbejdet som del af en baggrundsgruppe hos Sundhedsstyrelsen. Der forestår nu et politisk arbejde med at blive enige om eventuelle fremtidige ændringer/justeringer af regelgrundlaget. Et arbejde, der forhåbentligt underbygger og respekterer
både patienternes sikkerhed og behandlernes faglige arbejdsgange.

Rådet 2018 og 2019
Formand, kiropraktor
Anders Tromholt

Kiropraktor
Nis Alnor

Kiropraktor
Kenneth Ramsby

Kiropraktor
Susanne Brogaard

Kiropraktor
Tue Secher Jensen

Suppleanter
Frank Føns Jensen og John Petri

Rådet yder kollegial rådgivning og
vejledning til medlemmer. Det udøver
sine beføjelser inden for foreningens
love, holdningstilkendegivelser, aftaler,
beslutninger og retningslinjer.
Som konsekvens af et arbejde startet
i 2016 i vedtægtsarbejdsgruppen har
rådet og DKF sammen med den genindkaldte arbejdsgruppe det seneste halve
år arbejdet med en justering af DKR’s
opgaver og funktioner. Læs mere på:
www,danskkiropraktorforening.dk/gf
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45%

55%

630
erhvervsaktive
mænd

kvinder

kiropraktorer
i Danmark

334 studerende. 359 klinik
ejere, heraf 26 selvstændige
tilknyttet Falck Healthcare.
206 ansat i privatpraksis, 38
i udlandet, 36 pensionerede,
30 offentligt ansatte, 24 i
turnus, 16 m
 idlertidigt ude af
erhverv, 13 passive, 4 æresmedlemmer og 1 arbejdsløs.

Gennemsnitsalder

45 år

Det er en stigning på 10% siden 2017

1061 medlemmer 727 uddannede og

15. oktober 2019

Den typiske kiropraktorklinik
Omkring 230 m2

4 behandlerrum

3 eller flere
kiropraktorer

Handicapvenlig
og med
træningslokaler

u www.danskkiropraktorforening.dk/rapporter

4 SOCIALE MEDIER

Kiropraktorguide

Stigende brug
af elektronisk
kommunikation
med patienter

Kilde: KiroFakta 2018

@KiropraktorenDK

@DKF_kiropraktik

Dansk Kiropraktor Forening

DKF driver profiler på Facebook, Instagram, Twitter og Youtube. Facebooksiden er tilknyttet DKF’s borgerrettede hjemmeside Kiropraktorguide.dk og derfor også målrettetfor den brede offentlighed. På Instagram og Youtube er DKF tilstede som DKF. Her er indholdet også rettet mod den brede offentlighed - dog henvender DKF’s
Instagram sig meget til kiropraktorer og medlemmer. På Twitter har KIROPRAKTOREN en profil, som især henvender sig til beslutningstagere og journalister.

