
OK-roadshow



Velkommen til medlemsmødet

• Præsentation af panel
• Dagsorden:

– Praktik i forhold til mødeafvikling og spørgsmål
– Processen frem til praksisoverenskomstsaftalefornyelsen
– Gennemgang af de enkelte elementer i aftalen 
– Løbende svar på spørgsmål og opsamling til sidst
– Praktisk informationer med urafsteming



Praktiske ting

• Indsendte spørgsmål vil løbende blive inddraget, hvor de 
vurderes relevant

• Der kan løbende stilles spørgsmål på chat-funktionen, og 
de besvares også løbende, hvor de vurderes relevant

• Vi samler op til sidst - RÅB op på chatten, hvis dit spørgsmål 
er glemt



Forhandlingsprocesen

12 måneder efter oprindelig tidsplan pga.
• Speciale 64
• Corona

2019 – forår:
Forslag fra medlemmer og møder med Klinikejerudvalget, 
KKF’erne og SU’erne

2019 – efterår:
Roadshow om OK-forberedelsen

Årsskiftet 2019/2020:
Udveksling af krav

8. juni 2020:
Første forhandlingsmøde (oprindeligt aftalt som det sidste, da det 
oprindelige første i foråret blev coronaudskudt)

August + september 2020
Sekretariatsdrøftelser



Proces for afslutning på forhandlingerne
2.-3. oktober:
Politisk efterårsseminar med OK-forhandlingerne i fokus

6. oktober:
Forventet sidste forhandlingsmøde – blev udskudt

30. november:
Sidste forhandlingsmøde – aftale kl 03:00 1. december

16. december:
Bestyrelsesmøde med godkendelse af forhandlingsresultatet

Ultimo 2021
2 x virtuelle Info møder
Urafstemning
Det er bestemt i vedtægterne, at urafstemning gennemføres elektronisk og 
at stemmer afgives senest inden for 10 hverdage. 

1. april 2021:
Ikrafttræden af OK20



Elementer i aftalen med RLTN

• Ulighed i sundhed
• Revision af ydelsesbeskrivelser og

konsolidering af pakkeforløb 
• Modernisering
• Kvalitetsmodel
• Kommunikation på tværs
• Elektronisk booking 
• Understøttelse af nært og 

sammenhængende sundhedsvæsen 
• Økonomi



Ulighed i sundhed

DKF har fokus på og arbejde for mindre ulighed i sundhed og havde 
stillet krav om

1. Nedsættelse af egenbetaling på første konsultation

2. Forsøgsordning med øget støtte til kiropraktorbehandling for udsatte 
grupper

Forhandlingsresultatet blev, at der reserveres en pulje på ½ mio. i Kiro-
Fonden til at belyse området og få tilvejebragt yderligere viden.



Revision af pakkerne

• Milepælsundersøgelserne skifter navn fra ”Opfølgende konsultation efter …” til ”Statuskonsultation efter…” 
og de afsluttende forløbskonsultationer skifter navn fra ”Afsluttende forløbskonsultation efter …” til ”Sidste 
statuskonsultation efter…”

• Der laves nye ydelseskoder for de opfølgende konsultation (nuv. 1065), henholdsvis tre (en for hver pakke) 
før sidste statuskonsultation (1045/55/65) og tre efter sidste statuskonsultation (1046/56/66).

• Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation limiteres til maks. 5 ydelser i hvert forløb. Har 
patienten yderligere behov, som ikke kan dækkes på speciale 53, da bør patienten viderehenvises til 
rygcenter eller overgå til egen læge med henblik på at fastlægge videre foranstaltninger.
– Patenterne skal være indstillede på at yde en egenindsats!

• Aldersgrænse for inklusion nedsættes fra 18 til 16.
• Bestemmelsen om, at patienterne ikke kan være på begge specialer samtidig, præciseres til ”samme dag”
• Alle patienter med den mindste mistanke om nerverodspåvirkning skal inkluderes i forløbene.



Konsolidering af brug af pakkerne

• Fælles fokus på at få brugt pakkerne rigtigt og mere
• Samarbejdsudvalgene kan pålægge en yder, der ikke benytter speciale 64 tilfredsstillende (også 

for lidt/slet ikke), at modtage besøg fra repræsentant fra SU med henblik på at få implementeret 
pakkeforløb, som en del af yderens samlede tilbud til patienterne

• Regionerne forpligter sig til at informere almen praksis om pakkeforløbene. 
• Parterne udarbejder i samarbejde informationsmateriale.
• Parterne er enige om at se på, om der er behov for efteruddannelsesmæssig understøttelse af 

implementering af pakkeforløb. Sideløbende med dette kan der via diverse medier udgives 
materiale, der støtter klinikkerne i brugen af pakkeforløbene. 

• Hvis det, efter ovenstående initiativer, stadig ikke er lykkedes for en klinik at iværksætte 
pakkeforløbene, er parterne enige om, at det bør bringes op i SU med henblik på at fastsætte en 
sanktion efter de gældende bestemmelser. 



Moderniseringsarbejde

Der nedsættes en arbejdsgruppe med mål om en rapport med konkrete anbefalinger 
færdig ved udgangen af 1. kvartal 2022. Derefter partiel drøftelse, og ved enighed kan det 
ske i overenskomstperioden.

Der tilføres 0,8 mio. kr. (okt. 2020 prisniveau) til rammen til brug for implementering af 
moderniseringsarbejdet. Derudover er parterne enige om, at eventuelle 
effektiviseringsgevinster anvendes til implementering af moderniseringsarbejdet.

Emner der skal ses på
• Nye pakkeforløb
• Nye ydelser
• Diagnostiske komponent
• Træning
• Digitale konsultationer 
• Revision af ydelsesbeskrivelser vedr. røntgenundersøgelser
• Generel revision af ydelsesbeskrivelserne



Kvalitet
Der er enighed om at udvikle en kvalitetsmodel med fortsat kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis, 
som erstatning for akkrediteringen i DDKM.

Parterne er enige om, at en fremtidig kvalitetsmodel består af følgende understøttende tiltag:
1. Datadrevet kvalitetsarbejde
2. Peer-to-peer / klyngearbejde
3. En organisering som forankrer arbejdet med kvalitet og kvalitetsudvikling

Der er aftalt at:
• IT-programmet Sentinel anvendes som grundlag for det datadrevne kvalitetsarbejde, i første 

omgang til at indsamle diagnosekoder.
• arbejdet med kvalitet og kvalitetsudvikling forankres i en kvalitetsenhed på Kiropraktorerens 

Videnscenter (tidligere NIKKB)
• der etableres en partiel kvalitetsstyregruppe med regionalt formandskab
• der skal beskrives en model for peer-to-peer/klynge-light, der på sigt udrulles 
• der i øvrigt skal arbejdes med udvikling af PRO/PROM og 

patienttilfredshed samt implementering af øget fokus på kommunikation i form af epikriser og 
korrespondancemeddelelser samt materiale til benchmarking af de enkelte klinikker.



Kommunikation på tværs

RLTN har været meget opmærksomme på, at der sendes for få epikriser og korrespondancemeddelelser afsted 
ud fra den nuværende aftale.

Den nuværende formulering i overenskomstens §5 er primært møntet på behovet for kommunikation vedr. 
’komplicerede’ patientforløb, som egen læge skal have besked om, enten i form af en kiropraktor-epikrise, en 
røntgenepikrise eller en korrespondancemeddelelse.

Ud fra et ønske om at der kommunikeres mere, også for ukomplicerede forløb, er parterne enige om, at der 
kommunikeres med egen læge i form af en epikrise på alle nye patienter (1015), der afsluttes, dog således at 
der tages højde for de patienter, hvor man ikke kan identificere, at en eventuel behandling også er den sidste.

Parterne er enige om, at det vil være formålstjenligt at lave en ’epikrise-light’ til ukomplicerede forløb.

Endvidere aftales, at der inden for rammerne af den aftalte kvalitetsmodel arbejdes på en grundig afdækning af 
problemstillinger og løsninger i henhold til at sikre korrekt brug af epikriser og korrespondancemeddelelser.



Kommunikation på tværs 
Kiropraktor epikrise. Til orientering om 
ukompliceret forløb. 

Diagnose: L84 rygsyndrom uden 
smerteudstråling.
Der er givet 4 behandlinger over 2 uger. 
Patienten er symptomfri/smertefri/normalt 
funktionsniveau.
Yderligere tiltag vurderes aktuelt ikke indiceret.

Kiropraktor epikrise. Til orientering 
om ukompliceret forløb. 

Diagnose: L83 cervikalt
facetsyndrom
Patienten er behandlet for akut 
hold i nakken, opstået uden kendt 
traume. 
Der er givet 3 behandlinger over 2 
uger. 
Patienten har haft gentagne hold i 
nakken og er anbefalet opfølgning 
om 2 uger og stabilitetstræning hos 
fysioterapeut. 

Kiropraktor epikrise. Til orientering om ukompliceret 
forløb. 

Diagnose: L77 Distortion reg malleolum. 
Patienten er behandlet for akut forstuvet ankel. 
Der er foretaget Røntgenundersøgelse. beskrivelsen 
er fremsendt tidligere. 
Der er givet 5 behandlinger over de sidste 4 uger. 
God effekt. Stadig let hævelse. Ses til kontrol om 3 
uger. 



Elektronisk booking

Der har i forhandlingerne været grundlæggende enighed mellem DKF og RLTN omkring, at 
mulighed for elektronisk booking er en god ide.

Det blev aftalt, at kiropraktorerne senest med udgangen af den kommende overenskomstperiode 
skal tilbyde elektronisk booking til alle patienter, der har haft første konsultation.

Det betyder, at patienter skal have mulighed for booke tid elektronisk som et supplement til 
eksisterende kontaktmuligheder.



Understøttelse af nært og sammenhængende 
sundhedsvæsen 

Mulighed for henvisning til fysioterapi
Parterne er enige om at rette henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med det formål at anmode om at gøre det 
muligt for kiropraktorer at henvise patienter til almen fysioterapi.

Satellitpraksisser
Parterne er enige om at ændre §18 i den gældende overenskomst med henblik på at gøre opmærksom på, at det er 
muligt at søge dispensation til at drive satellitpraksis i tyndt befolkede områder. 

Den nye formulering:
”Kiropraktorvirksomhed i henhold til denne overenskomst kan kun finde
sted fra én praksisadresse. Dog kan de lokale samarbejdsudvalg give
dispensation til oprettelse af satellitpraksis ved behov herfor.”



Økonomi, teknik og diverse

• Rammen fastholdes og øges med 0,8 mio. kr. til implementering af moderniseringsarbejdet.
• Reguleringsordningen fortsætter uændret
• Der gives et engangstilskud på 10.000 kr. fra Kiropraktorfonden til de klinikker, som kan dokumentere, at 

de har installeret arealdosimeter på deres røntgenanlæg.
• Klinikker, der opkobles til KirPACS i overenskomstperioden modtager et tilskud på 5.000 kr.
• For at sikre finansiering af de aftalte kvalitetstiltag er parterne enige om at øge indbetalingen for 

regionerne med 1,5 procentpoint og for kiropraktorerne med 0,67 procentpoint.
• Fonden finansierer en indtjenings- og omkostningsundersøgelse i 2022 på baggrund af indtjenings-

og omkostningsforholdene i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2021

• 3 års løbetid fra 1. april 2021 til 1. april 2024



Hvad nu?

Det er første gang der skal gennemføres urafstemning om en praksisoverenskomst

DKF udsender link til afstemning når infomøderne er gennemført

Afstemningen kører i 10 hverdage

Regler og rammer for afstemningen er fastlagt i vedtægterne

Afstemningsresultatet behandles på bestyrelsesmødet den 5. februar

Resultatet offentliggøres umiddelbart derefter



Afstemningsregler
• GF 2017 - § 13 a Særlige regler om urafstemning
• Stemmeret: Medlemmer, der er omfattet af forhandlingsresultatet (Praksis OK = klinikejere med personlig praksisret + 

medejere)
• Urafstemning om forhandlingsresultatet sendes til de berørte medlemmer med bestyrelsens anbefalinger om godkendelse 

eller forkastelse. 
• Ved urafstemning om forhandlingsresultater kan der kun stemmes ”ja” eller ”nej” til et forhandlingsresultat, og 

afstemningen gælder det samlede resultat. 
• Til forkastelse af et forhandlingsresultat kræves et flertal af nej-stemmer, samt at dette udgør mindst 1/3 af de 

stemmeberettigede. 
• Optællingen af stemmer varetages af sekretariat, og overvåges og godkendes af den interne kritiske revisor. DKF’s eksterne 

revision afgiver erklæring om afstemningens forløb og resultat. 
• Det enkelte medlems stemmeafgivning hemmeligholdes.


