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Oplæg til overenskomstforhandling med Dansk Kiropraktor Forening
Det er aftalt at overenskomst om kiropraktik mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktorforening skal genforhandles.
Parterne er enige om at forhandlingerne forventes påbegyndt i februar
2020 og afsluttet i juni 2020 således, at en ny overenskomst kan træde i
kraft den 1. oktober 2020.
Det er væsentligt for RLTN, at kiropraktorbehandling med offentligt tilskud indgår som en integreret del af sundhedsvæsenet, hvor patienterne
oplever kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet. Med den seneste
overenskomstaftale gennemførte parterne en række ændringer i ydelsesstrukturen med fokus på kvalitetsudvikling og på at sikre tilgængelighed
og gennemsigtig for patienterne. Samtidig ønskede parterne, at en del af
overenskomsten fremadrettet skulle bygge på principper om strukturerede patientforløb. Det er forventningen, at den kommende overenskomst skal understøtte forsat konsolidering af disse ændringer og samtidig bygge videre på den retning, som er lagt. Som del af det samlede sundhedsvæsen er det naturligt at styrke den høje faglig kvalitet i kiropraktorpraksis. Der er derfor behov for forsat at prioritere at have fokus på kvalitetsudvikling og faglighed inden for behandlingen.
Målsætningen for de kommende forhandlinger er således, at overenskomst om kiropraktik i endnu højere grad, skal understøtte:





Tilgængelig og målrettet tilbud til personer med lidelser i bevægelsesapparatet.
Kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis
Understøtning af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
Økonomistyring, budgetsikkerhed og effektivisering

Disse temaer, som er uddybet herunder, tager udgangspunkt i de overordnede interesser og forventninger, som RLTN finder skal indgå i de
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kommende forhandlinger. Temaerne danner således rammerne for de
løsninger som parterne skal samarbejde om at finde frem til.
Tilgængeligt og målrettet tilbud til personer med lidelser i bevægelsesapparatet
Ydelses- og tilskudssystemet, med de dertilhørende ydelsesbeskrivelser i
overenskomsten om kiropraktik, er i høj grad med til at sætte rammerne
for forståelsen af det kiropraktiske fag, som det praktiseres i praksissektoren i dag.
Det er RLTN’s opfattelse, at den ydelsesstruktur, som parterne aftalte ved
de seneste overenskomstforhandlinger, med tilrettelagte forløb baseret
på klinisk viden, som tilbydes til afgrænsede grupper af patienter med
visse diagnoser, er meningsfuld og medvirker efter hensigten til at sikre
en høj og ensartet kvalitet i behandlingen.
Som led i OK17 fastsatte parterne en forventning til, hvor mange patienter, der årligt skal behandles på speciale 64 gennem overenskomstperioden 2017-2020. Forventningen baserede sig på skøn, og regionerne og
kiropraktorer har arbejdet med at konsolidere den nye struktur gennem
en bred vifte af initiativer. Ved løbende opfølgning på overenskomsten er
det blevet tydeligt, at det har været en udfordring at nå det skønnede
patientantal. Samtidig ses det også, at en mindre andel af kiropraktorerne
ikke har formået at tage pakkeforløbene under speciale 64 tilstrækkelig i
brug.
RLTN ønsker derfor, at der ses på, hvordan parterne kan fortsætte med
at understøtte det fælles arbejde med at sikre korrekt anvendelse af de
to specialer, herunder særlig med fokus på, at speciale 64 skal tages i brug
af alle kiropraktorer.
Det kan endvidere være relevant at drøfte, om parterne i løbet af den
kommende overenskomstperiode skal se på, om der skal udvikles pakkeforløb på flere områder.
Ved seneste forhandling reviderede parterne overenskomstens bestemmelser vedrørende information om tilgængelighed. Den positive retning
med øget tilgængelighed skal fortsættes og RLTN ønsker at drøfte, hvordan parterne kan sikre en endnu bedre tilgængelighed f.eks. ved at se på
mulighederne for patienternes adgang til digital kommunikation med kiropraktorerne.
Kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis
Det er væsentligt at fortsætte arbejdet med kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis, som sikrer en høj faglig kvalitet i de ydelser, der leveres. Med
OK17 besluttede parterne at implementere Den Danske Kvalitetsmodel
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(DDKM) på kiropraktorområdet med henblik på at understøtte den organisatoriske, kliniske og patientoplevede kvalitet.
Alle kiropraktorer, som praktiserer i henhold til overenskomsten, forventes at være akkrediteret ved indgangen til en ny overenskomstperiode.
RLTN ønsker derfor at se på, hvordan det forsatte arbejde med kvalitet
og kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis kan sikres, og hvordan de forbedringer af kvaliteten, som er opnået med akkrediteringen, fastholdes.
Det er samtidig vigtigt at der i en kommende periode fortsat er fokus på
arbejdet med datadreven kvalitetsudvikling.
RLTN ønske at drøfte mulighederne for gennem opsamling af data fra kiropraktorpraksis at give kiropraktorerne mulighed for at arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling samt skabe mere viden om kiropraktorområdet, patientgruppen i kiropraktorpraksis og effekten af patientbehandlingen. For at sikre tilgængelig viden baseret på data og for at give kiropraktorerne mulighed for at arbejde med datadrevet kvalitet, vil det være relevant at drøfte kiropraktorernes adgang til at samle og systematisere
egne data samt mulighed for faglig sparring i form af benchmarking, der
udover adgangen til egne data også kræver adgang til kollegers data på
aggregeret niveau.
For at understøtte den positive udvikling med en høj faglig kvalitet inden
for kiropraktorfaget er det væsentligt, at kiropraktorerne besidder de relevante kompetencer. Kiropraktorerne skal løbende holde sig opdateret
omkring ny viden på området, så de er i stand til at håndtere det fulde
spektrum af lidelser hos patienterne. Med OK 17 besluttede parterne, at
kiropraktorerne er forpligtede til at deltage i kontinuerlig efteruddannelse. Der stilles ikke specifikke krav til på hvilke områder kiropraktorerne
skal efteruddanne sig. RLTN ønsker at se på, om der er behov for at understøtte en mere målrettet efteruddannelsesindsats med henblik på at
sikre fortsat vedligeholdelse og udvikling af kiropraktorernes kompetencer.
Understøtning af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
Overenskomsten skal understøtte, at kiropraktorerne er en integreret del
af sundhedsvæsnet og bidrager til at sikre sammenhæng i patienternes
forløb.
Det kan i forhandlingerne være relevant at se på om der kan skabes mere
sammenhæng på tværs ved at se på kommunikationen til og omkring patienterne. Det er RLTN’s ønske at det overvejes, hvordan kommunikationen med de relevante aktører kan medvirke til en endnu højere grad af
videndeling på tværs af sundhedsvæsenet.
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I lyset af et ønske om at skabe vilkår, der fremmer et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, ønsker RLTN at se på tiltag, som kan minimere barrierer for et styrket samarbejde på tværs. Det kan overvejes om tilpasning
af overenskomstens bestemmelser om planlægning og praksisformer kan
bidrage positivt hertil.
Samtidig ønsker RLTN at drøfte om samarbejde og sammenhænge kan
styrkes mellem behandlergrupper ved initiativer, der fremmer tværfaglige praksisfællesskaber, understøtter kiropraktorernes mulighed for at
nedsætte sig i sundhedshuse eller giver mulighed for at etablere samarbejdspraksis med andre behandlergrupper.
Økonomistyring, budgetsikkerhed og effektivisering
Det er centralt at der forsat er budgetsikkerhed i den kommende overenskomstperiode. Dette indebærer, at regionerne fortsat skal have mulighed for at modregne det fulde beløb af en eventuel rammeoverskridelse. Herudover ønsker RLTN at det sikres, at den nuværende økonomiske ramme fastholdes.
Der skal i forhandlingerne ses på, hvilke incitamenter og samarbejdsformer, som kan være med til at fremme målrettede tilbud til patienterne,
der samtidig giver mest mulig sundhed for pengene. Generelt er der behov for at drøfte, hvilke effektiviseringsmuligheder, der løbende genereres på kiropraktorområdet.
For kiropraktorer er fokus på behandling af muskel- og ledsygdomme som
rygproblemer, nakkeproblemer og artrose (slidgigt). Som andre kroniske
sygdomme kan mange muskel- og ledsygdomme ikke kureres, men patienterne lever med dem. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at styrke
borgerens evne til egenomsorg.
Det kan i forhandlingerne drøftes, om en måde at opnå effektiviseringsgevinster på, kan være at se på, hvordan rådgivning og patientuddannelse
i egenomsorg i højere grad kan integreres i overenskomsten, så patienterne kan lære, hvad de kan gøre for at blive bedre til selv at håndtere
deres sygdom. Dette vil potentielt kunne nedsætte patienternes behov
for at få kiropraktisk behandling og herudover kunne understøtte, at
færre patienter kan få behov for operative indgreb.
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