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KOMMISSORIUM 

TURNUSUDVALG 
 

Turnusområdet er jf. ”Bekendtgørelse om ret til selvstændigt virke” organiseret med 
Sundhedsstyrelsen som øverste myndighed. Sundhedsstyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der 
består af et medlem fra hhv. Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Syddansk Universitet, Kiropraktorernes Videnscenter og 
DKF. Uddannelsesrådet er rådgivende over for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om turnustjenesten, 
herunder om eventuelle justeringer af uddannelsens indhold. DKF fungerer som sekretariat for 
rådet.  
 
Turnusudvalget varetager officielt de praktiske opgaver, der er forbundet med tilrettelæggelse og 
gennemførelse af turnustjenesten.  
 
Udvalget er nedsat af DKF’s bestyrelse. Til udvalget knyttes et bestyrelsesmedlem som 
kontaktperson. Der er fastsat nedenstående regler for udvælgelse af medlemmer til udvalget og 
kommissorium for udvalgets virke. Ændringer heri sker efter beslutning i DKF’s bestyrelse. 
 
Udvælgelse af medlemmer til turnusudvalget 
Interessetilkendegivelse til udvalget sker på foranledning af DKF sekretariat inden udgangen af 
marts måned i ulige år. Interessetilkendegivelsen består af motiveret ansøgning og herunder 
beskrivelse af relevante kompetencer. 
 
Turnusformanden indstiller sammen med DKF sekretariat udvalgssammensætningen ud fra 
interessetilkendegivelserne samt ønsker til genudpegning blandt de siddende medlemmer. DKF’s 
bestyrelse beslutter udvalgets endelige sammensætning. I udvalget skal sikres en bredde af 
kompetencer, herunder tutorer.  
 
Udvalget består af 6 medlemmer med mulighed for at justere, hvis behovet opstår. Udvalget 
konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand. 
 
Vilkår for turnusudvalgets arbejde 
Udvalget afholder én gang årligt møde med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse, hvor 
turnusevalueringerne gennemgås, og udvalget afgiver forud for DKF’s generalforsamling en 
skriftlig beretning for udvalgets virke i beretningsperioden.  
Udvalget afholder møder i forbindelse med turnusweekender samt telefonmøder efter behov.  
Den samlede planlægning og afholdelse af turnusforløbet sker i et samarbejde mellem 
turnusudvalget, DKF’s sekretariat og Kiropraktorernes Videnscenter.  
 
Den nuværende opgavefordeling er beskrevet i bilag 1, som justeres ved behov efter enighed 
mellem parterne. Honorering af turnusudvalget sker i henhold til bilag 1 og fastsættes af 
Kiropraktorfondens bestyrelse. 
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Bilag 1: Opgavefordeling mellem turnusformanden, turnusudvalget, Kiropraktorernes 
Videnscenter og DKF samt honorering 
 
Turnusformandens opgaver: 
- Rådgive tutor og turnuskandidat og være i dialog med DKF herom 

- Indstille tutorer til DKF 

- Godkende ansættelser, kurser og forløb for kandidaten og underskrive attest for ret til selvstændigt 

virke ved endt turnusforløb 

- Deltage i møder i Uddannelsesrådet, ved turnuscafé, i SDU aftagerpanel, dansk repræsentant for 

turnus ved internationale møder og eventuelle arbejdsgrupper angående turnus 

- Gennemgå evalueringer i samarbejde med Kiropraktorernes Videnscenter 

Turnusudvalgets opgaver 
- Bistå Kiropraktorernes Videnscenter i udvikling og afvikling af kurser i turnusprogrammet 

- Deltage i turnusweekender og være ansvarlig for undervisning og casegennemgang 

- Drøfte turnusrelaterede emner herunder konkrete sager, generelle spørgsmål, indhold i 

turnusforløbet og fremtidige turnussituation 

- Fungere som kontaktpersoner for tutor og turnuskandidat og bistå rådgivning ved tvivlsspørgsmål 

- Rådgive i udfyldelse af logbogen 

Kiropraktorernes Videncenters opgaver 
- Praktisk afvikling af turnus- og tutorkurser, herunder ansvarlig for lokaler, forplejning, materiale og 

rekruttering af undervisere 

- Evaluere de enkelte kurser og turnusforløbet som helhed. Disse med turnusformanden, 

Kiropraktorernes Videnscenters bestyrelse og DKF bestyrelse 

- Facilitere og understøtte muligheden elektronisk, intern kommunikation mellem de studerende 

Dansk Kiropraktor Forenings opgaver 
- Rådgive medlemmer og tiltræde kontrakter 

- Være sekretariat for uddannelsesrådet og have løbende kontakt med uddannelsesrådets parter og 

turnusudvalgets formand i tvivlssager 

- Arrangere turnuscafe og kursusdag ved DKF 

- Administrere medlemsstatus, tutorregister, udbetaling af tutorhonorar og honorarer til 

turnusudvalgets medlemmer og formand. 

Honoreringen og de øvrige udgifter til turnusprogrammet fastsættes af Kiropraktorfonden og 
afholdes som en del af de samlede turnusudgifter inden for fondens budget. Den nuværende 
honorering er som følger: 9.000 kr. til formanden og 4.000 kr. til øvrige medlemmer. Hertil 
kommer aflønning i forbindelse med deltagelse i turnusmøder, enten som underviser eller 
kursusansvarlig.  
 

 


