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Forord
Region Sjælland præsenterer i samarbejde med Samarbejdsudvalget for Kiropraktik her
Praksisplan for Kiropraktik.
Kiropraktorpraksis indgår som en væsentlig del af regionens sundhedstilbud til patienter med
lidelser i bevægeapparatet. Praksisplanen er derfor med til at sætte rammerne for den videre
udvikling af kiropraktorpraksis som en del af det samlede sundhedstilbud, og samtidig beskriver
planen det eksisterende tilbud af kiropraktiske ydelser i Region Sjælland.
Praksisplanen er regionens anden praksisplan på området, og den er blevet til i samarbejde med
regionens kiropraktorer og deres nærmeste samarbejdspartnere. Det tætte samarbejde med
kiropraktorerne og samarbejdspartnerne gennemsyrer udviklingsmålene inden for
kiropraktorområdet.
Det er vores hensigt med praksisplanen, at den skal være med til at sætte den fælles patient og
borger i centrum gennem tættere samarbejde mellem kiropraktorer, kommuner, fysioterapeuter,
sygehuse og almen praksis, således at borgeren oplever sammenhæng i forløbet.
Det er også vores intention, at der sættes fokus på den fælles kommunikation og det fælles sprog
om den patient, som aktørerne samarbejder omkring.

På vegne af Regionsrådet

Jens Stenbæk
Regionrådsformand
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1. Indledning
Denne praksisplan er den anden praksisplan, siden Region Sjælland blev etableret i 2007. Første
praksisplan for kiropraktik er vedtaget af Regionsrådet i 2008 kort tid efter sammenlægningen af
amter til regioner. Siden hen er arbejdet med praksisområdet konsolideret, og der er etableret et
tæt samarbejde med regionens kiropraktorer.
Siden vedtagelsen af den første praksisplan er der sket en række ændringer i det formelle aftalegrundlag for det kiropraktiske område. Med indgåelsen af den nyeste aftale for kiropraktik er det i
de ændrede planlægningsbestemmelser fastsat, at regionen én gang i hver valgperiode skal udarbejde en ny praksisplan.
Yderligere har Regionsrådet den 7. november 2013 vedtaget en vision for praksisområdet i Region
Sjælland, som vil danne rammen for den fremtidige udvikling af praksisområderne i regionen.
På denne baggrund er der derfor taget initiativ til udarbejdelse af en ny praksisplan på det kiropraktiske praksisområde.
Praksisplanen består overordnet set af en beskrivelse af den nuværende kapacitet i Region Sjælland
samt en del, der sætter fokus på den fremadrettede udvikling af det kiropraktiske praksisområde
som en del af det samlede sundhedstilbud i Region Sjælland.

1.1 Baggrund og ramme for praksisplanen
Regionerne har i henhold til sundhedsloven ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos
praktiserende sundhedspersoner, herunder behandling hos en kiropraktor. Praksisplanen for kiropraktik er med til at sikre, at det kiropraktiske tilbud i regionen er tilgængeligt for befolkningen i
regionen, samt at der sikres en effektiv ressourceudnyttelse af behandlingstilbuddet.
Som grundlag for praksisplanen er der udarbejdet en beskrivelse af det eksisterende kiropraktiske
tilbud i Region Sjælland. Da praksisplanen danner grundlag for beslutninger om lokale aftaler på
kiropraktorområdet, beskæftiger praksisplanen sig ligeledes med udviklingsmål for det kiropraktiske område i regionen.
Regionsrådets vedtog den 7. november 2013 Vision for Praksisområdet, som vil danne rammen for
det kommende udviklingsarbejde med området.
Den formelle ramme for praksisplanen er Aftalen for kiropraktik. Aftalen er indgået mellem Dansk
Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Kiropraktorerne har haft overenskomst med sygesikringen siden 1978. Den nyeste aftale med regionerne er trådt i kraft den 1. januar 2014.
I planlægningen skal regionen tage hensyn til, at kiropraktorområdet er kendetegnet ved høj patientbetaling. Derudover skal der tages hensyn til, at det skal være rentabelt for kiropraktorer at
etablere og drive praksis, herunder at der er et rimeligt patientunderlag og en god infrastruktur.

1.2 Processen og organiseringen omkring praksisplanen
Det regionale Samarbejdsudvalg for Kiropraktik blev på samarbejdsudvalgsmøde den 2. juni 2014
orienteret om processen for arbejdet med praksisplanen. På mødet blev der forelagt en procesplan
for arbejdet, som er påbegyndt i juni 2014 og forventes afsluttet i første halvdel af 2015.
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Procesplanen beskriver tidsplanen for arbejdet med planen, organiseringen af arbejdet samt rammen for det videre udviklingsarbejde med kiropraktorområdet som en del af regionens sundhedstilbud.
Organisering og møder
Arbejdet med praksisplanen er organiseret med henholdsvis en arbejdsgruppe og en gruppe af ressourcepersoner bestående af relevante samarbejdspartnere for kiropraktorerne.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra kiropraktorerne samt regionsadministrationen.
Denne gruppe har været central i forhold til at sætte retning, udarbejde praksisbeskrivelsen samt
bearbejde input fra ressourcepersonerne. Konkret har følgende personer deltaget i arbejdsgruppen:







Kiropraktor Nis Alnor
Kiropraktor Eva Lysgaard
Kiropraktor Christina Nielsen
Kiropraktor Henrik Slott
Teamleder Dorthe Fischer Mathiesen, Primær Sundhed
Konsulent Sandra Damgaard Hartmeyer, Primær Sundhed

Arbejdet med praksisplanen har involveret en række møder med såvel kiropraktorer som de samarbejdspartnere, kiropraktorerne har i det samlede sundhedstilbud i regionen. Rammen for drøftelserne på møderne har været Regionsrådets vision for praksisområdet. Visionen sætter fokus på
følgende indsatsområder:






Patienten som partner - støtte til at patienten bliver ekspert i eget liv
Kvalitet – udvikle en fælles kvalitetskultur
Forebyggelse – hjælpe til at sund livsstil bliver et fokus for alle
Lighed i sundhed – døren til mere sundhed er åben for alle
Styring og samarbejde – udvikle styringsformer og organisering

Der har under arbejdet med praksisplanen været afholdt i alt fem møder:






Sættemøde for arbejdsgruppen
Møde med inviterede kiropraktorer uden ydernummer
Temamøde om sundhed og forebyggelse
Temamøde om fælles kvalitetskultur og patienten som partner
Temamøde om styring og kapacitet

Arbejdsgruppen holdt sættemøde i august 2014. Mødet havde til formål at klarlægge det videre arbejde med praksisbeskrivelsen, arbejdsfordelingen mellem medlemmerne i arbejdsgruppen samt
emner for de efterfølgende temamøder med relevante ressourcepersoner.
De to første temamøder har centreret sig omkring arbejdet om den fælles patient. Som et led i kvalificeringen af udviklingsmål for det kiropraktiske praksisområde har en række ressourcepersoner
bestående af repræsentanter for de praktiserende læger, fysioterapeuter, kommunerne i Region
Sjælland samt regionens sygehuse været inviteret til at deltage i temamøder sammen med arbejdsgruppen.
Første temamøde om sundhed og forebyggelse kredsede omkring samarbejdet mellem kiropraktorer og sygehussektoren. Andet temamøde om fælles kvalitetskultur og patienten som partner havde
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deltagelse af repræsentanter for almen praksis, fysioterapeuter samt kommunerne i Region Sjælland. Begge temamøder blev afholdt i september 2014.
Følgende personer har deltaget på temamøderne som ressourcepersoner:











Specialeansvarlig overlæge Per Pallesen, Køge Sygehus
Ledende overlæge Carsten Sloth, Næstved Sygehus
Overlæge Odai Adnan Jalel, Slagelse Sygehus
Praksiskonsulent for radiologi Jan Baggers
Læge Johan Reventlow, repræsentant for Praksisudvalget
Fysioterapeut Hans Andersen
Fysioterapeut Marjanne Den Hollander
Chefkonsulent Søren Hedegaard, Greve Kommune
Udviklingsterapeut Jesper Vind Troelsen, Slagelse Kommune
Konsulent Britta Ortiz Echeverria, Kvalitet og Udvikling

Der har fra kiropraktorernes side været udtrykt ønske om at inddrage den del af kiropraktorkapaciteten, som arbejder uden ydernummer. I den forbindelse har regionens administration afholdt et
møde med to kiropraktorer uden ydernummer. Samtlige kiropraktorklinikker uden ydernummer
har modtaget en invitation til at deltage. To har takket ja. Deres input kan læses i afsnit 5.
Det sidste temamøde har omhandlet styring og kapacitet. Mødet blev holdt i oktober 2014. Mødet
havde til formål at afrunde processen omkring praksisplanen, herunder færdiggøre udkastet. Temaet for mødet rettede sig mod kiropraktorpraksis og havde derfor kun deltagelse af kiropraktorerne i arbejdsgruppen samt regionens administration.
Regionsadministrationen har forestået sekretariatsbetjeningen under udarbejdelsen af praksisplanen.

1.3 Om praksisbeskrivelsen
Den første del af praksisplanen beskriver det eksisterende kiropraktortilbud i Region Sjælland.
Praksisbeskrivelsen indeholder oplysninger om:





Nuværende kapacitet
Geografisk placering af klinikker
Tilgængelighed
Økonomi på området

1.4 Resumé af anbefalinger
Arbejdet med praksisplanen er mundet ud i følgende anbefalinger:
Det anbefales, at der arbejdes målrettet med at sikre, at praksissektorens aktører sætter fokus på
kommunikationen om den fælles patient.
Det anbefales, at der gennemføres et temaarrangement for praksissektorens aktører med fokus
på et fælles sprog om den fælles rygpatient.
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Det anbefales, at der i den kommende planperiode sættes fokus på dialogen og samarbejdet med
eksempelvis arbejdsmarkedsområdet i kommunerne. Det anbefales, at der i samarbejde med en
kommune beskrives et pilotprojekt i en kommune, hvor samarbejde og dialog om den fælles borger udvikles, afprøves og evalueres.
Det anbefales, at der i praksissektoren iværksættes tiltag for at inddrage patienten og patientens
pårørende i egen behandling.
Det anbefales, at der arbejdes hen mod at skabe et fælles digitalt arkiv mellem de radiologiske afdelinger og kiropraktorpraksis om den fælles patient.
Det anbefales, at der lokalt tages kontakt mellem kiropraktorerne og fodterapeuterne med henblik på at vurdere, om der er fælles grundlag for et samarbejde.
Det anbefales, at kapaciteten fastholdes med det nuværende planlagte antal klinikker med ydernummer.
Det anbefales, at det ledige ydernummer i den nuværende kapacitet opslås med mulighed for nedsættelse i enten Stevns Kommune eller Odsherred Kommune.

2. Kiropraktorområdet generelt
Kiropraktik er en behandlingsform, hvor kiropraktoren gennem manipulationsbehandling afhjælper funktionsfejl og smerter i kroppen. Kiropraktoren stiller diagnose gennem anamnese, objektiv
undersøgelse og eventuelt røntgenundersøgelser. Derudover er der et stigende antal klinikker, der
tilbyder ultralydsscanning af problematikker i bevægeapparatet.
Kiropraktisk behandling er baseret på evidens og best practice og indeholder typisk ledmanipulation, øvelser og smertereducerende øvelser og træning. Behandlingen er altid individuelt tilpasset i
forhold til fysisk, psykisk og socialt udgangspunkt samt patientens alder. Behandlingen indeholder
også råd, vejledning og coaching, ligesom akupunktur og bløddelsbehandling kan indgå i behandlingsprogrammet.
Ledmanipulation er den primære hjørnesten i kiropraktorens virke. Manipulationen af et led er et
nænsomt greb, som genskaber den tabte mobilitet af leddet. Der er ofte en lyd associeret med
denne behandling i form af et knæk. Bløddelsbehandlingen anvendes overfor muskler, sener og
ledbånd, ofte som supplement til ledmanipulationen.
Kiropraktorer ser i deres arbejde primært rygpatienter, men også patienter med skader i andre dele
af bevægeapparatet som eksempelvis fodled, knæ og skuldre. Skaderne kan være akut opståede såvel som kroniske.
Kiropraktorer har diagnoseret, og de besidder en bred viden inden for differentialdiagnostikken.
Ved differentialdiagnostik forstås muligheden for at skelne mellem forskellige sygdomme, der har
overlappende symptomer og derved give den rette behandling.
Historisk set har den kiropraktiske profession bevæget sig langt siden 1895, hvor D.D. Palmer
grundlagde den moderne kiropraktik i USA. Den første danske kiropraktor, Sofus Larsen, vendte
hjem til Danmark i 1920, og i 1925 blev Dansk Kiropraktor Forening grundlagt.
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Frem til 1. april 1978 praktiserede kiropraktorerne uden tilskud fra den offentlige sygesikring. Den
fri nedsættelsesret, som kiropraktorerne havde, før de indgik en overenskomst med sygesikringen i
1978, blev bibeholdt indtil 1987, hvor kiropraktorerne blev tildelt ydernumre.
I 1991 opnåede kiropraktorerne autorisation og kom i den forbindelse ind under ordningen om patientforsikring, det nuværende Patienterstatningen. Efter 99 år, hvor kiropraktoruddannelsen foregik i udlandet, England, Canada og USA, startede kiropraktoruddannelsen på Syddansk Universitet
i Odense i 1994. Uddannelsen i Danmark varer 5 år og udmunder i en kandidatgrad efterfulgt af et
års turnus under supervision af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).
Herefter autoriseres kiropraktoren af Sundhedsstyrelsen, hvilket giver ret til selvstændigt virke.
De danske kiropraktorer har siden 2010 kunnet gennemgå en videreuddannelse i muskuloskeletal
ultralydsdiagnostik arrangeret af NIKKB. Uddannelsen er godkendt af Dansk Selskab for Ultralydscanning (DUDS) og lever op til de europæiske krav, der er til muskuloskeletal ultralydscanning for
sundhedspersonale (EFSUMB level 1). Kurset forløber over et år med seks kursusdage og 300 superviserede scanninger, hvorefter uddannelsen afsluttes med eksamen. Uddannelsen har siden
overenskomsten med regionerne i 2011 givet adgang til, at patienter kan ultralydscannes med tilskud fra det offentlige. I Region Sjælland har 5 kiropraktorer denne uddannelse. En kiropraktor er
ansat på Ringsted Sygehus til at varetage ultralydscanninger.
Med den nyeste aftale på området har kiropraktorer, der praktiserer under aftalen, opnået rekvisitionsret til CT- og MR-scanninger på regionens radiologiske afdelinger. I aftalen er der ligeledes
indgået en aftale om behandling af prolapspatienter i kiropraktorpraksis, det såkaldte prolapsforløb. Prolapsforløbet er et struktureret behandlingsforløb for patienter, der har eller er mistænkt for
lumbal diskusprolaps. Forløbet omfatter en forundersøgelse og tre øvrige basisydelser, der almindeligvis falder 2, 4 og 8 uger efter forundersøgelsen.

Fakta om kiropraktik
Der ydes et offentligt tilskud på 18 % til behandlingen hos kiropraktorer, der er tiltrådt Aftale om
Kiropraktik.
Behandling eller undersøgelse med tilskud forudsætter ikke henvisning fra praktiserende læge.
I hele landet er pr. 24. september 2014 560 praktiserende kiropraktorer fordelt på 264 klinikker,
hvoraf 36 klinikker står udenfor aftalen om kiropraktik.
Der er på landsplan 27 kiropraktorer ansat i sygehussektoren.
På landsplan opsøgte 338.619 patienter bosiddende i kommuner i de fem regioner i 2013 en kiropraktisk klinik tilsluttet aftalen om kiropraktik. Patienterne modtog tilsammen 2.020.166 ydelser.
Kilde: Notus Regional og Dansk Kiropraktor Forening
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3. Befolkning og geografi
3.1 Geografi
Region Sjælland dækker den største geografiske del af Sjælland fra Nykøbing Sjælland i nord til
Gedser i syd, og fra Stevns i øst til Kalundborg i vest, hvilket udgør et samlet areal på 7.273 km2.
Region Sjællands geografiske område omfatter 17 kommuner. Der er stor variation i kommunernes
størrelse, både hvad angår geografisk størrelse og antallet af indbyggere. Arealmæssigt er Guldborgsund den største kommune med 903 km2, og mindst er Solrød Kommune med 40 km2.

3.2 Befolkning
Region Sjællands samlede befolkning er på 816.769 personer (pr. 1. juli 2013). Ud af den samlede
befolkning i Danmark svarer dette til 14,6 %. Regionens to største kommuner målt i antallet af borgere er Roskilde og Næstved kommuner med henholdsvis 83.760 og 81.216 borgere, og mindst er
kommunerne Solrød og Stevns med henholdsvis 21.239 og 21.861 borgere.
Figur 1: Antal borgere i Region Sjælland fordelt på kommuner

Kilde: Danmarks Statistik

3.3 Demografisk udvikling i befolkningen
Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Region Sjælland frem til 2025 vil befolkningstallet falde med 22.262 borgere, svarende til et fald på 2,9 %. Befolkningen i hele landet forventes
derimod at stige med 224.783 borgere, hvilket svarer til en stigning i befolkningen på 3,9 %. Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (20 – 64 år) er procentuelt lavere i Region Sjælland sammenlignet med resten af landet. Derudover udgør den yngste del af befolkningen (0-19 år) i Region
Sjælland 17 % af befolkningen, mens gruppen på landsplan udgør 24 %. Den ældre del af befolkningen (+ 65 år) i Region Sjælland udgør 20 %, hvor den på landsplan udgør 18 %.
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Konklusionen er derfor, at sammenlignet med landet generelt bliver der i Region Sjælland en større
andel af ældre og en mindre andel af unge samt borgere i den erhvervsaktive alder.
3.4 Sundhedsprofilen 2013
I delafsnit om baggrund og ramme for praksisplanen er det beskrevet, at regionerne har ansvaret
for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner, herunder kiropraktorer. Udarbejdelse af en praksisplan skal være med til at sikre den fornødne kiropraktiske kapacitet i regionen. Som en del af dette planlægningsarbejde er det relevant at inddrage undersøgelser,
der kan belyse faktorer af relevans for behov og planlægning af kapaciteten.
I 2014 er den nyeste sundhedsprofil for Region Sjælland blevet offentliggjort. Sundhedsprofilen er
blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 34.000 borgere i Region Sjælland og viser de adspurgte borgeres egne oplevelser af deres fysiske og psykiske helbred. 49 % af de
adspurgte 34.000 borgere har besvaret det udsendte spørgeskema.
Sundhedsprofilen beskæftiger sig med en række forskellige sundhedsrelaterede temaer, der er relevante for planlægningen af regionens sundhedstilbud. Et tema af relevans for indeværende praksisplan er temaet om sygdomme i bevægeapparatet. Det dækker i undersøgelsen over slidgigt, leddegigt, knogleskørhed og rygsygdomme, hvoraf de to første opleves af flest borgere.
I Sundhedsprofilen 2013 fremgår det, at 23 % af de adspurgte borgere i Region Sjælland har angivet, at de har slidgigt, mens 8 % efter eget udsagn har leddegigt. I undersøgelsen fremgår det, at
slidgigt og leddegigt særligt forekommer blandt midaldrende og ældre mennesker. Ser man på
længden af uddannelse, falder andelen af personer, der angiver, at de har gigt, med graden af uddannelse. Jo længere uddannelse, desto færre indbyggere oplever, at de har gigt.
Sundhedsprofilen 2013 viser forekomsten af patienter med oplevet gigtsygdom på kommuneniveau, samt i hvilke kommuner man kan finde signifikant flere eller færre borgere end regionsgennemsnittet, der angiver at have slidgigt. Det kan konstateres, at der er signifikant flere borgere med
oplevet slidgigt i Stevns, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og Odsherred kommuner. Derimod
er der signifikant færre borgere med oplevet slidgigt i kommunerne Lejre, Roskilde og Ringsted.

4. Kiropraktik i Region Sjælland
4.1 Den kiropraktiske kapacitet
Den kiropraktiske kapacitet i Region Sjælland består af 32 klinikker med ydernummer fordelt på 14
sjællandske kommuner. Herudover findes syv klinikker uden ydernummer. Kun i Odsherred og
Stevns kommuner findes ingen kiropraktorklinik.
Ved den seneste opgørelse ved udgangen af december 2013 var der 63 kiropraktorer samt en turnuskandidat ansat på klinikkerne med ydernummer.
På baggrund af en tidligere annonceret nynedsættelse, der ikke er aktiveret af den kiropraktor, der i
2009 er blevet tildelt ydernummeret, er regionen i besiddelse af et ydernummer. Det er vurderet
mest hensigtsmæssigt at afvente indeværende praksisplan, herunder praksisbeskrivelsen, således
at nynedsættelsen kan ske, hvor der vurderes behov herfor. Regionens vurdering af, hvor ydernummeret bør slås op, kan læses i afsnit om vurderinger og anbefalinger.
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De nuværende klinikkers placering kan ses på kortet nedenfor.
Billede 1: Placering af kiropraktiske klinikker i Region Sjælland, pr. 1. august 2014
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Tabel 1 viser status på klinikkernes placering pr. 31. december 2013.
Tabel 1: Oversigt over kiropraktiske klinikker* i Region Sjælland, opgjort pr. 31. december
2013

Kilder: Notus Regional, sundhed.dk, Dansk Kiropraktor Forening, NIKKB
*Opgørelse over turnuskandidater, behandlende medhjælp, medejere uden ydernummer og ydernummerindehavere omfatter udelukkende informationer fra klinikker med ydernummer.
**I Køge Kommune samt Faxe Kommune er placeret klinikker, der er ejet af de samme ejere og har de samme ansatte. De
to ansatte arbejder på begge klinikker. I tabel 1 figurerer de to ansatte ikke to gange, da de deler deres tid mellem klinikkerne.
***Tallene er opgjort på baggrund af tal fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) samt Dansk
Kiropraktor Forening.
****Opgørelse af antallet af klinikker med handicapvenlig indgang og toiletfaciliteter baserer på oplysninger fra sundhed.dk.

Tilgængelighed for bevægelseshæmmede
Kiropraktorerne er sin andre praktiserende sundhedspersoner omfattet af bestemmelser omkring
tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Kravene til kiropraktorerne fremgår i aftalen om kiropraktik. Aftalen og dens bestemmelser omfatter de kiropraktorer, der arbejder på ydernummer.
For at sikre, at bevægelseshæmmede har mulighed for at benytte sig af kiropraktisk behandling, er
det på landsplan aftalt, at kiropraktorerne ved nybygning, væsentlig ombygning eller flytning af eksisterende klinikker skal sørge for, at lokalerne er i overensstemmelse med byggelovgivningens regler, således at der etableres niveaufri adgang og indrettes handicaptoilet.
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Kiropraktoren skal på sin praksisdeklaration give information om parkeringsforhold, udvendige og
indvendige adgangsforhold samt toiletfaciliteter, så bevægelseshæmmede har mulighed for at
vælge en kiropraktor, hvor adgangsforhold og indretning passer til patientens behov.
Ventetid
Ved den seneste opgørelse af ventetiden til kiropraktisk behandling med tilskud var der 0 ugers
ventetid.

4.2 Region Sjællands forbrug og produktion
Beskrivelsen af økonomien på området vil udelukkende omhandle kiropraktorklinikker, der er tiltrådt Aftalen om kiropraktik og dermed har ydernummer. I beskrivelsen anvendes begreber som
forbrug og produktion.
Forbrug dækker over de udgifter, som regionen har haft til behandling af patienter bosat i en kommune i Region Sjælland. Det kan således også dække over behandling af Region Sjællands patienter
i andre regioner. Produktion består af de ydelser, der er produceret på de 32 ydernumre i regionen.
Det kan således dække over behandling af egne patienter såvel som patienter fra andre regioner.
Patienter har frit valg mellem kiropraktorer, når de ønsker behandling. Vælger de en kiropraktor,
der har tiltrådt aftalen om kiropraktik, modtager de tilskud fra regionerne til behandlingen. Det
frie valg er ikke afgrænset til at gælde i den region, patienten bor i, men kan også omfatte behandling på klinikker med ydernummer i andre regioner.
Regionerne yder tilskud til kiropraktisk behandling inden for to specialer i henhold til aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Dansk Kiropraktor Forening. Speciale 53 omhandler almen kiropraktik, mens speciale 64 er behandling til patienter med tilbagevendende eller kroniske lidelser i bevægeapparatet samt patienter med akutte prolapssymptomer.
Tabel 2 viser udviklingen i forbruget i Region Sjælland fra 2010 til 2013. Det samlede forbrug har
været stabilt henover årene.
Tabel 2: Udviklingen i forbrug i Region Sjælland fra 2010 til 2013 i total

Brutto honorar
Antal ydelser
Antal patienter

2010
17.128.689
313.888
53.851

2011
17.309.194
317.075
54.148

2012
16.757.423
303.583
53.551

2013
17.018.308
307.268
53.911

Kilde: Notus Regional

Region Sjælland har i 2013 haft et samlet forbrug på 17.018.308 kr. Forbruget dækker over de samlede udgifter til kiropraktisk behandling af patienter bosat i en kommune i Region Sjælland. Tallene dækker også afregning med andre regioner, når patienter, bosat i Region Sjælland, er behandlet med tilskud i andre regioner end Region Sjælland.
Tabel 3 viser produktionen på de 32 klinikker med ydernummer i Region Sjælland. Produktion
indbefatter som tidligere nævnt også behandling af patienter fra andre regioner, da patienter, der
er berettiget til tilskud, har frit valg mellem kiropraktorer med ydernummer. De behandlede patienter omfatter således patienter både fra Region Sjælland og andre regioner.
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Tabel 3: Udviklingen i produktion i Region Sjælland fra 2010 til 2013 i total

Brutto honorar
Antal ydelser
Antal patienter

2010
16.034.075
294.852
51.402

2011
16.151.526
296.766
51.714

2012
15.681.637
285.089
51.122

2013
16.027.404
290.283
51.627

Kilde: Notus Regional

Til belysning af forbrug og produktion anvendes fremadrettet udelukkende de senest tilgængelige
tal for et helt afregningsår, det vil sige afregningen for 2013.
Tabel 4 viser differencen mellem forbrug og produktion i 2013.
Tabel 4: Difference mellem Region Sjællands forbrug og produktion af kiropraktik

Forbrug
Produktion
Difference

Brutto honorar
17.018.308
16.027.404
990.904

Antal patienter
53.911
51.627
2.284

Antal ydelser
307.268
290.283
16.985

Kilde: Notus Regional

Det kan i tabel 4 ses, at regionens udgifter til kiropraktiske ydelser er større end det, der produceres for på de 32 klinikker i Region Sjælland. Tabel 4 viser ikke, om udgifterne primært afholdes på
regionens egne ydernumre eller udenfor regionen. Ligeledes kan det ikke ses, hvor stor en del af
produktionen, der knytter sig til regionens egne patienter eller andre regioners patienter. Det er
derfor nødvendigt at belyse dette nærmere.
Tabel 5 viser Region Sjællands udgifter til kiropraktisk behandling af Region Sjællands egne patienter, samt i hvilke regioner de er behandlet. I tabellen kan det ses, at Region Sjællands patienter
primært forbruger ydelser på klinikker beliggende i Region Sjælland og kun i mindre grad i andre
regioner.
Tabel 5: Region Sjællands forbrug i regionerne i 2013

Region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden
Sjælland
Total

Brutto honorar
6.971
13.006
35.284
1.505.037
15.458.010
17.018.308

Antal patienter
43
67
158
4.614
49.430
53.911

Antal ydelser
103
186
568
26.445
279.966
307.268

Kilde: Notus Regional

Størstedelen af forbruget på klinikker i andre regioner findes i Region Hovedstaden. Forbruget i
denne region udgør 8,8 % af Region Sjællands samlede forbrug til kiropraktisk behandling. De borgere, der behandles på klinikker med ydernummer i Region Hovedstaden, kommer primært fra
kommunerne Roskilde, Greve, Køge og Solrød. Herefter kommer patienter i kommunerne Lejre og
Holbæk.
Tabel 6 viser produktionen på de 32 ydernumre i Region Sjælland, samt hvilke regioner patienterne, der er behandlet på klinikker med ydernummer i Region Sjælland, kommer fra.
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Tabel 6: Produktion på ydernumre i Region Sjælland i 2013, regionsfordelt opgørelse

Region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden
Sjælland
Total

Brutto honorar
4.095
14.741
24.731
525.827
15.485.010
16.027.404

Antal patienter
20
75
121
2.067
49.430
51.627

Antal ydelser
64
234
375
9.644
279.966
290.283

Kilde: Notus Regional

Størstedelen af patienterne fra andre regioner kommer fra naboregionen Region Hovedstaden. Patienterne fra denne region kommer i særlig grad fra kommunerne Høje-Taastrup, København og
Frederikssund. Ifølge sundhed.dk er der pr. 28. august 2014 kiropraktiske klinikker med ydernummer i alle tre kommuner.
Patienterne fra kommunerne Høje-Taastrup og Frederikssund behandles hovedsageligt i Roskilde
Kommune. Næsten 500 patienter fra Københavns Kommune er behandlet i Region Sjælland, og
halvdelen af disse fordeler sig på klinikker i Køge, Roskilde og Sorø kommuner.
Kommune- og regionsfordelt forbrug
Tabel 7 viser, hvor stor en andel af borgerne i de 17 kommuner i Region Sjælland, der har modtaget
behandling hos en kiropraktor i 2013. Gennemsnitligt har 6,55 % af regionens indbyggere modtaget behandling hos en kiropraktor. Ser man nærmere på tabel 7, kan det konstateres, at der er variation i andelen af indbyggere, der har fået kiropraktisk behandling. Mens 9,5 % af indbyggerne i
Lolland Kommune har modtaget kiropraktisk behandling i 2013, er det kun tilfældet for 3 % af indbyggerne i Odsherred Kommune.
Tabel 7: Andel af borgere i Region Sjælland, der har været patient hos en kiropraktor i 2013,
kommunefordelt

Kommune
Faxe
Greve
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Køge
Lejre
Lolland
Næstved
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Vordingborg
Region Sjælland
total

Befolkningstal

Antal patienter hos
kiropraktor
2.534
2.350
5.277
3.855
3.844
3.433
1.641
4.151
5.805
973
1.668
4.991
6.022
1.409
2.577
1.453
2.115
53.911

35.117
48.100
61.025
69.093
48.294
58.287
26.974
43.717
81.272
32.452
33.291
84.017
76.992
21.321
29.311
21.864
45.333
816.460

Procentandel hos
kiropraktor
7,22 %
4,89 %
8,65 %
5,58 %
7,96 %
5,89 %
6,08 %
9,50 %
7,14 %
3,00 %
5,01 %
5,94 %
7,82 %
6,61 %
8,79 %
6,65 %
4,67 %
6,6 %

Kilde: Notus Regional og Danmarks Statistik. Befolkningstallet er opgjort pr. 4. kvartal 2013. Antal patienter er 2013-tal.
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Tabel 8 viser det gennemsnitlige forbrug af ydelser pr. patient i regionerne i 2013 samt på landsplan.
Tabel 8: Det gennemsnitlige forbrug af ydelser pr. patient i de fem regioner samt på landsplan

Region

Antal patienter

Antal ydelser

35.647
53.911
76.059
80.899
92.832
338.619

179.118
307.268
455.914
503.258
574.608
2.020.166

Nordjylland
Sjælland
Midtjylland
Syddanmark
Hovedstaden
Gennemsnitligt på
landsplan

Gennemsnitligt antal ydelser
5,0
5,7
6
6,2
6,2
6

Kilde: Notus Regional og Danmarks Statistik. Befolkningstallet er opgjort pr. 4. kvartal 2013. Antal patienter er 2013-tal.

Tabel 9 viser det gennemsnitlige forbrug af ydelser pr. patient i de 17 kommuner i Region Sjælland.
Tabel 9: Det gennemsnitlige forbrug af ydelser pr. patient i de 17 kommuner i Region Sjælland
i 2013

Kommune

Antal patienter

Antal ydelser

2.534
2.350
5.277
3.855
3.844
3.433
1.641
4.151
5.805
973
1.668
4.991
6.022
1.409
2.577
1.453
2.115
53.911

14.725
13.578
28.197
19.789
20.551
19.053
9.724
25.887
38.739
4.839
8.468
30.308
31.746
7.300
14.373
7.857
12.134
307.268

Faxe
Greve
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Køge
Lejre
Lolland
Næstved
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Vordingborg
Region Sjælland
total

Gennemsnitligt antal ydelser
5,8
5,8
5,3
5,1
5,3
5,5
5,9
6,2
6,7
5,0
5,1
6,1
5,3
5,2
5,6
5,4
5,7
5,7

Kilde: Notus Regional

I tabel 1 kan det ses, at der ingen kiropraktiske klinikker er i Odsherred og Stevns kommuner, hverken med eller uden ydernummer. I tabel 10 ses der nærmere på, hvilke kommuner patienterne fra
de to kommuner går til kiropraktor i.
Tabel 10: Forbrug for patienter bosat i Stevns og Odsherred kommuner, regionsfordelt, opgjort i antal patienter i 2013

Kommune

Nordjylland

Midtjylland

0
1

3
1

Odsherred
Stevns

Syddanmark
10
10

Kilde: Notus Regional
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Hovedstaden
123
114

Sjælland
843
1.338

I tabel 10 kan det ses, at størstedelen af patienterne i de to kommuner frekventerer klinikker i Region Sjælland.
Når patienter fra Odsherred Kommune søger behandling hos kiropraktor i Region Sjælland, foregår behandlingerne med tilskud primært i Holbæk Kommune. 671 af de registrerede patienter fra
Odsherred er blevet behandlet i Holbæk Kommune i 2013. Herefter kommer 172 patienter, der har
søgt behandling i Kalundborg Kommune.
Patienterne fra Stevns Kommune søger altovervejende til Køge og Faxe kommuner, når de har behov for kiropraktisk behandling internt i regionen.
Forbrug på specialer og ydelser
Tabel 11 viser Region Sjællands forbrug i 2013 på de to specialer samt det samlede antal ydelser givet i 2013 og antal patienter. Speciale 53 omhandler som tidligere nævnt almen kiropraktik, mens
speciale 64 er behandling til patienter med tilbagevendende eller kroniske lidelser i bevægeapparatet. Tallene dækker over unikke CPR-numre, og totalsummen for antal patienter varierer fra summen af antal patienter på speciale 53 og 64, da nogle patienter over året er flyttet fra et speciale til
et andet.
Tabel 11: Region Sjællands forbrug på kiropraktik i 2013 fordelt på specialer

Speciale
53
64
Total

Brutto honorar
15.055.364
1.962.944
17.018.308

Antal patienter
51.776
3.307
53.911

Antal ydelser
283.299
23.969
307.268

Kilde: Notus Regional

Ydelser kan dække over forskellige ydelsestyper, og forbruget kan variere mellem de forskellige
ydelsestyper. Tabel 12 nedenfor viser, hvor stor en andel, de forskellige ydelsestyper udgør.
Tabel 12: Ydelsesforbruget for 2013 fordelt på fire hovedkategorier af ydelsestyper, opgjort i
antal ydelser

Speciale
53
64

Konsultation
og behandling
251.519
20.119

Behandling
med forebyggende ydelser*
20.509
3.085

Billeddiagnostik

Træning

7.742
278

3.529
487

Kilde: Notus Regional

*Behandling med forebyggende ydelser består af 1033 og 1034, der indeholder træningsøvelser

Ydelserne i tabel 12 delt ind i fire hovedgrupper: Konsultation og behandling, behandling med forebyggende ydelser (træning), billeddiagnostik og træning.
Konsultation og behandling dækker over tre overordnede typer af konsultationer. Der er førstegangsbesøg, der omhandler nye problemer. Derudover er der ydelser for tilbagefald og ydelser for
opfølgende konsultationer. Tabel 13 giver et overblik over ydelsesforbruget til konsultation og behandling fordelt på de tre overordnede typer og på specialerne. I tabellen indgår ydelserne 1033 og
1034 ikke, da de indeholder træning og ovenfor er kategoriseret som behandling med forebyggende
ydelser.
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Tabel 13: Region Sjællands forbrug til konsultation og behandling i 2013

Speciale

Førstegangsbesøg

53
64

Tilbagefald indenfor 12 måneder
13.041
1.061

28.331
573

Opfølgende
konsultation
210.147
18.485

Kilde: Notus Regional

Aldersfordelt forbrug – hvem går til kiropraktor?
I lyset af den forventede fremtidige udvikling i befolkningssammensætningen i regionen er det relevant at se nærmere på, hvor stor en andel forskellige aldersgrupper udgør af Region Sjællands
forbrug på det kiropraktiske område.
Tabel 14 viser antallet af indbyggere i regionen i fire forskellige aldersintervaller. I tabel 14 indgår
intervallerne: 0-2-årige, 3-17-årige, 18-64-årige og til slut 65+. Grupperingerne er valgt således, at
det i følgende tabeller bliver muligt at se, hvor mange arbejdsmarkedstilknyttede borgere, der modtager kiropraktisk behandling. Da kiropraktorer også behandler babyer og småbørn, er det også interessant at se andelen af de 0-2-årige.
Tabel 14: Region Sjællands indbyggere fordelt på aldersintervaller, opgjort pr. 4. kvartal 2013

Aldersgruppe

Antal borgere i
Region Sjælland
21.612
149.916
477.391
167.541
816.460

0-2 år
3-17 år
18-64 år
65+
I alt

Antal borgere i %
2,6 %
18,4 %
58,5 %
20,5 %
100 %

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 15 viser antallet af Region Sjællands patienter, der i 2013 har modtaget behandlingen indenfor de to kiropraktiske specialer. Tabellen er aldersfordelt. Total er ikke summen af antallet af patienter på de to specialer, men det totale antal patienter behandlet hos kiropraktor med ydernummer. Patienter kan således være flyttet fra behandling på et speciale til et andet speciale i løbet af
2013.
Tabel 15: Aldersfordelt forbrug på antal ydelser for Region Sjælland i 2013

Speciale
53
64
Total

0-2 år
2.237
5
2.238

3-17 år
2.840
67
2.873

18-64 år
36.748
2.549
38.384

65+
9.951
686
10.416

Kilde: Notus Regional

Tabel 15 viser, at størstedelen af patienterne findes indenfor aldersgruppen tilknyttet arbejdsmarkedet. Dernæst udgør gruppen af ældre en forholdsvis stor andel af de patienter, der benytter sig af
kiropraktisk behandling.
Efter at have konstateret, at størstedelen af patienterne befinder sig i aldersgrupperne 18-64 og
65+, ses der i tabel 16 nærmere på, om der er aldersgrupper, der er over- eller underrepræsenterede i forbruget, eller om der er overensstemmelse mellem aldersgruppernes andel af befolkningen
i regionen og deres andel af forbruget.
Tabel 16 viser, at det kun er i den ældre gruppe, 65+, at der findes overensstemmelse mellem andel
af befolkningen og andelen af patienter behandlet i kiropraktorpraksis. Derimod kan det ses, at

15

gruppen af 3-17-årige kun udgør en mindre andel på 5,3 % af de patienter, der modtager kiropraktisk behandling, selvom næsten 20 % af indbyggerne i regionen er mellem 3 og 17 år.
Andelen af spædbørn og småbørn, der behandles i kiropraktorpraksis er derimod større end deres
andel af befolkningen. Det samme gælder aldersgruppen med tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tabel 16: Hvor stor en andel udgør de fire aldersgrupper af henholdsvis regionens indbyggertal og af patienterne, der har modtaget kiropraktisk behandling med tilskud fra Region Sjælland

Aldersgruppe

Andel af
befolkning i %
2,6 %
18,4 %
58,5 %
20,5 %
100 %

0-2 år
3-17 år
18-64 år
65+
I alt

Andel af patienter i
kiropraktorpraksis i %
4,2 %
5,3 %
71,2 %
19,3 %
100 %

Kilde: Notus Regional og Danmarks Statistik

Forbrug til prolapsforløbet
Med den nye aftale for kiropraktik, der er trådt i kraft den 1. januar 2014, har aftaleparterne indført
tilskud til et prolapsforløb for patienter med akut lumbal nerverodspåvirkning i ryggen.
Tabel 17 viser forbruget indenfor prolapspakken på de første seks måneder af 2014.
Tabel 17: Region Sjællands forbrug af prolapsydelser i månederne januar 2014 – juni 2014

Ydelse
Total

Brutto honorar
18.966

Antal patienter
88

Antal ydelser
153

Kilde: Notus Regional

5. Kiropraktorer uden ydernummer
I Region Sjælland er der pr. 1. september 2014 syv klinikker uden ydernummer. Som et led i planarbejdet var kiropraktorerne uden ydernummer inviteret til et møde med henblik på at få deres input til det videre arbejde med det kiropraktiske praksisområde i Region Sjælland. To kiropraktorer,
Lene Hare-Mortensen med klinik i Holbæk Kommune og Helle Thorndal med klinik i Greve Kommune, har taget imod tilbuddet.
Kiropraktorerne redegjorde på mødet for deres ønsker til et tættere samarbejde med regionen og
den resterende praksissektor, særligt de praktiserende læger.
I forbindelse med den nyeste aftale for kiropraktik er der indført et prolapsforløb samt mulighed
for at rekvirere CT- og MR-skanninger på regionernes billeddiagnostiske afdelinger. Aftalen omfatter de kiropraktiske klinikker med ydernummer, mens kiropraktiske klinikker uden ydernummer
står udenfor aftalen.
Kiropraktorerne redegjorde på mødet for, at de i deres daglige arbejde arbejder med prolapspatienter efter samme forløb som de kiropraktorer, der arbejder under aftalen. De gav på mødet udtryk
for et ønske om at opnå adgang til at rekvirere CT- og MR-skanninger på linje med klinikker med
ydernummer.
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De to kiropraktorer vurderer, at det er fordyrende og ressourcekrævende, at de ikke kan sende patient direkte til skanning, men i stedet skal sende patienten hen til en kollega med ydernummer. Det
forlænger desuden processen for patienten, og patienten er nødt til at skifte behandler under forløbet. På det faglige plan vurderer de, at de risikerer at miste faglige kompetencer i relation til prolapspatienter, såfremt patienterne søger væk fra deres klinikker som følge af den manglende rekvisitionsmulighed.
Slutteligt fremhævede kiropraktorerne, at tallene i praksisplanen ikke er fuldt dækkende, da omsætnings- og patienttal på klinikkerne uden ydernummer ikke figurerer i plangrundlaget.

6. Rammerne for udviklingen af kiropraktorpraksis
6.1 Regionens vision og målsætninger
Udviklingen af kiropraktorpraksis sker indenfor rammerne af Region Sjællands vision for praksisområdet. Visionen er vedtaget af Regionsrådet i 2013 og danner den overordnede ramme for dialogen om udviklingen af praksissektoren. Samarbejde, kvalitet og tilgængelighed er centrale i udviklingen af praksisområdet i de kommende år.
Visionen sætter fokus på følgende indsatsområder:






Patienten som partner - støtte til at patienten bliver ekspert i eget liv
Kvalitet – udvikle en fælles kvalitetskultur
Forebyggelse – hjælpe til at sund livsstil bliver et fokus for alle
Lighed i sundhed – døren til mere sundhed er åben for alle
Styring og samarbejde – udvikle styringsformer og organisering

Udgangspunktet for behandlingens tilrettelæggelse og gennemførelse er borgerens situation. Borgeren skal som patient opleve en praksissektor, der samarbejder til gavn for patienten, og hvor kvalitet er i højsædet.
Implementeringen af målsætningerne sker i dialog mellem parterne på praksisområdet, regionens
sygehuse samt kommunerne i regionen.

6.2 Forløbsprogram for patienter med rygproblemer
I Region Sjælland er der i samarbejde mellem regionens kommuner, sygehuse og praksissektor udarbejdet et forløbsprogram for lænde-ryg-patienter. Forløbsprogramsbeskrivelsen tager afsæt i den
nuværende organisering og praksis. Samtidig fandt de involverede praksisområder, det vil sige almen praksis, praktiserende fysioterapeuter og praktiserende kiropraktorer, anledning til at øge
samarbejdet netop om denne patientkategori. Derfor blev de gældende kliniske retningslinjer samtidig implementeret, og samarbejdet med sygehusene blev styrket. Dette samarbejde har resulteret
i, at operationshyppigheden er reduceret væsentligt, og samarbejdet og kommunikationen mellem
praksisområderne styrket. Forløbsprogrammet forventes revideret.

6.3 NIKKB
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik. NIKKB’s hovedformål er at:
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Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet indenfor kiropraktik og klinik biomekanik.
Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale
og offentligheden.
Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.
Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

NIKKB udfører endvidere en række servicefunktioner:





Kvalitetssikring af røntgenområdet.
Praktisk afvikling af turnustjenesten for danske turnusassistenter.
Vedligeholdelse af et bibliotek med relevant kiropraktisk litteratur og førende tidsskrifter.
Vedligeholdelse og udvikling af den etablerede centrale billedserver, KirPACS-NIKKB, der
lagrer digitale røntgenbilleder for kiropraktorklinikker og sikrer hurtig og nem adgang til
billeder taget andre steder.

NIKKBs forskningsstrategi i årene 2012-2016 har fokus på:





Epidemiologisk og forebyggelsesforskning
Rygsmerter
Muskuloskeletale brystsmerter
Slidgigt i hoften

Af de væsentligste projekter indenfor den epidemiologiske og forebyggelsesforskning kan nævnes
monitorering af patienter i kiropraktorpraksis; hvilke problemer patienter opsøger kiropraktoren
med; hvilke behandlingsinterventioner, der anvendes samt det kliniske forløb. Der er stort fokus på
slidgigt i hoften samt på børn og rygsmerter, som er et område, hvor der er et stort forebyggelsespotentiale.

7. Vurderinger og anbefalinger
Kiropraktorpraksis er en del af det samlede sundhedstilbud til regionens patienter. Udviklingen af
kiropraktorpraksis sker derfor i samspil med resten af praksissektoren, sygehussektoren og kommunerne. Det er i samspillet med samarbejdspartnerne, at det sikres, at patienten oplever et sammenhængende patientforløb.
Temamøderne med de inviterede samarbejdspartnere har indikeret en række fokusområder og emner for det videre arbejde. Overordnet set er der identificeret 2 hovedtemaer: Sammenhæng i sundhed og kapacitet. Udviklingstemaerne gennemgås i det følgende.

7.1 Kapacitet
I henhold til aftalen om kiropraktik, der er trådt i kraft den 1. januar 2014, udarbejdes praksisplanen med henblik på at sikre og tilrettelægge den nødvendige kiropraktorkapacitet i regionen. I forlængelse af dette overvejes, om praksisplanen forudsætter en udvidelse af kapaciteten, eller om kapaciteten kan fastholdes.
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Forudsætter realiseringen af praksisplanen en udvidelse af kapaciteten, drøfter Samarbejdsudvalget for Kiropraktik dette, hvorefter regionen annoncerer tilladelsen til nynedsættelse. Regionen beslutter efter indstilling fra Samarbejdsudvalget, hvilken kiropraktor der tiltræder Aftalen om kiropraktik, jf. § 14, stk. 1-2.
Vurdering af behov for kapacitet
På baggrund af et tidligere annonceret ydernummer, der ikke er aktiveret af den kiropraktor, der er
blevet tildelt ydernummeret, er regionen i besiddelse af et ydernummer. Det er vurderet mest hensigtsmæssigt at afvente indeværende praksisplan, herunder praksisbeskrivelsen, således at ydernummeret opslås, hvor der vurderes behov herfor.
Den nuværende kiropraktiske kapacitet består af 32 klinikker med ydernumre. Antallet af behandlende medhjælp på de enkelte ydernumre kan variere efter det behov, der opleves i praksis. Kiropraktorerne kan ansætte det antal medhjælpere, de ønsker og finder hensigtsmæssigt på deres klinikker. Ved sidste opgørelse var der ansat 63 kiropraktorer samt en turnuskandidat på klinikkerne
med ydernummer. I Region Sjælland er der herudover 7 klinikker uden ydernummer.
Udover at dette afsnit indeholder overvejelser om en eventuel geografisk placering af det ledige
ydernummer, er det relevant at se på, om der skal foretages yderligere udvidelse af kapaciteten.
I tabel 2 kan det konstateres, at honorarafregningen samt antallet af patienter har været stabilt i
kiropraktorpraksis i Region Sjælland fra 2010 til 2013. Behovet for kiropraktisk behandling med
tilskud har således ikke været stigende på de eksisterende klinikker.
På baggrund af tal fra Danmarks Statistik forventes befolkningsudviklingen i de kommende år at
være således, at der i Region Sjælland vil ske et fald på 2,9 % i antallet af indbyggere frem til 2025.
Ses der nærmere på forskellige aldersgrupper, vil andelen af ældre borgere over 65 stige, mens der
vil ske et fald i antallet af unge. Ligeledes forventes færre indbyggere i den erhvervsaktive alder. I
tabel 16 kan det som tidligere beskrevet ses, at den erhvervsaktive gruppe udgør ca. 70 % af de Region Sjælland-patienter, der har modtaget behandling med tilskud. Denne gruppe vil svinde ind
frem til 2025. Andelen af ældre borgere over 65 år i Region Sjælland vil derimod stige. Denne
gruppe udgør ca. 20 % af patienterne i kiropraktorpraksis. Befolkningsudviklingen taler samlet set
ikke for, at der opstår et større behov for yderligere kiropraktisk kapacitet.
I praksisbeskrivelsen fremgår det, at udgifterne til kiropraktiske behandlinger af regionens egne
patienter er ca. en million kroner højere end afregningen med de 32 klinikker med ydernummer i
Region Sjælland. Relativt til andre praksisområder er denne difference lav. Størstedelen af regionens udgifter til regionens patienter er at finde hos regionens 32 ydere.
Det kan bemærkes, at patienter, der ønsker tilskud, har frit valg mellem kiropraktorer, der er tiltrådt aftalen – uanset hvilken region de praktiserer i. Differencen kan ikke nødvendigvis tilskrives
mangel på kapacitet. Det kan lige såvel tilskrives præferencer hos patienterne.
Det anbefales, at kapaciteten fastholdes med det nuværende planlagte antal klinikker med ydernummer.
Placering af det ledige ydernummer
Regionen er, som nævnt tidligere i praksisplanen, i besiddelse af et ydernummer. Placeringen af
ydernummeret kan ske efter vurdering af forskellige faktorer. Regionen skal i henhold til § 13, stk.
2 i planlægningen tage hensyn til, at kiropraktorområdet er kendetegnet ved høj patientbetaling, at
det skal være rentabelt for kiropraktorer at etablere og drive praksis, herunder at der er et rimeligt
patientunderlag og en god infrastruktur.
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En faktor af relevans for vurderingen er den geografiske placering. Geografisk placering er relateret
til tilgængeligheden af kiropraktiske tilbud for regionens patienter. Døren til mere sundhed skal i
henhold til visionen for praksisområdet være åben for alle.
Billede 1 i praksisplanen viser placeringen af eksisterende klinikker i Region Sjælland. Det kan ses,
at der findes kiropraktiske klinikker i 15 ud af 17 sjællandske kommuner. Kun Odsherred og Stevns
kommuner har ingen kiropraktisk betjening. Hverken klinikker med eller uden ydernummer.
Ses der nærmere på de to kommuner uden klinikker, fremgår det af tabel 7, at der er variation i andelen af borgere i de to kommuner, der i 2013 har benyttet sig af kiropraktisk behandling med tilskud. Hvor 6,65 % af indbyggerne i Stevns Kommune har fået tilskud til kiropraktik i 2013, er det
samme kun gældende for 3 % af indbyggerne i Odsherred Kommune. Ser man nærmere på, hvor
indbyggerne i de to kommuner behandles med tilskud, kan det ses, at det primært er i nabokommunerne. Det indikerer vigtigheden af at have en klinik i nærheden, når behovet for kiropraktisk
hjælp opstår.
Ved planlægningen skal regionen tage patientunderlaget i betragtning. Ses der nærmere på antallet
af borgere i Stevns og Odsherred kommuner, bor der pr. 4. kvartal 2013 32.452 indbyggere i Odsherred Kommune, mens der i Stevns Kommune bor 21.864 indbyggere. Det potentielle patientunderlag er således større i Odsherred Kommune end Stevns Kommune. Omvendt er der, som ovenfor angivet, en større andel af borgere i Stevns Kommune, der får behandling med tilskud.
Med udgangspunkt i ovenstående vurderes det, at ydernummeret bør annonceres i begge kommuner, således at interesserede kiropraktorer kan ansøge om nedsættelse i en af kommunerne. Den
endelige placering af ydernummeret sker efter ansøgning.
Det anbefales, at det ledige ydernummer i den nuværende kapacitet opslås med mulighed for nedsættelse i enten Stevns Kommune eller Odsherred Kommune.

7.2 Sammenhæng i sundhed
Sammenhæng i sundhed kan skabes på forskellige måder. Temamøderne har gjort det klart, at et
væsentligt fundament i forhold til at skabe sammenhæng i sundhed er kommunikation. Det være
sig kommunikation mellem såvel det sundhedsfaglige personale i de forskellige sektorer som mellem den enkelte sundhedsfaglige person og patienten.
Samarbejde og kommunikation med almen praksis og fysioterapeuter
Kommunikation og adgang til de rette oplysninger på rette tid og sted er af parterne blevet fremhævet som værende væsentlige fokuspunkter i det fremtidige udviklingsarbejde. Det er for patienten væsentligt, at der ved overdragelse af patienten følger relevante elektroniske oplysninger for det
videre forløb med. Som tovholder på patienterne er det for almen praksis væsentligt, at relevant
information om patienterne er tilgængelig. På temamødet blev der udtrykt ønske om, at der sendes
flere epikriser med relevant information til de almen praktiserende læger.
Fysioterapeuterne og kiropraktorer har en række fælles patienter. Kommunikation om patienten er
derfor en væsentlig del af patientforløbet. Det kan f.eks. være patienter, hvor der også er et kommunesamarbejde. I disse tilfælde vil patienten ofte komme hos både en kiropraktor og en fysioterapeut. Fysioterapeuterne har givet udtryk for, at de ønsker mere information om patientforløbet for
de fælles patienter, herunder prolapspatienterne.
Det anbefales derfor, at der arbejdes målrettet med at sikre, at praksissektorens aktører sætter
fokus på kommunikationen om den fælles patient.
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Et fælles sprog
Et andet aspekt af kommunikation omhandler et fælles sprog om den fælles patient. Patienten kan i
løbet af et patientforløb overleveres fra den ene hånd til den anden. I det forløb er det mest hensigtsmæssigt for patientens behandling og forløb, hvis der er en klar kommunikation og fælles forståelse af termerne.
På begge temamøder er vigtigheden af et fælles sprog og fælles forståelse for termer om de fælles
patienter drøftet som værende et vigtigt fokuspunkt. Det er på møderne fremhævet som værende
vigtigt, at sker en harmonisering af brugen af termer mellem praktiserende læger, kiropraktorer,
fysioterapeuter, sygehusafdelinger. Ved at harmonisere termer og forkortelser kan man sikre en
bedre overlevering af patienten samt søge at undgå eventuelle misforståelser.
På temamødet blev der fremsat forslag om et fælles temaarrangement mellem rygsektionen på
Køge Sygehus og regionens kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger med henblik på
kvalitetssikring i arbejdet omkring patienten – med særligt fokus på brugen af fælles termer på
tværs mellem aktørerne. Via fælles temaarrangementer kan henvisningskriterier og aftaler om eksempelvis blodprøver aftales, så man sikrer sig optimal udnyttelse af ressourcerne.
Det anbefales derfor, at der gennemføres et temaarrangement for praksissektorens aktører med
fokus på et fælles sprog om den fælles rygpatient.
Samarbejde og kommunikation med kommunerne
Kiropraktorer oplever i deres daglige arbejde patienter, der efterspørger oplysninger på vegne af
den kommunale forvaltning, de er tilknyttet i anden forbindelse. Kommunerne baserer til dels deres sagsbehandling indenfor visse områder på oplysninger fra sundhedsfaglige personer. Kommunikation mellem de involverede parter er derfor væsentligt for at sikre den ønskede sammenhæng i
patientens forløb.
Når kommunen indhenter information om patienten til videre sagsbehandling i kommunen, kan
det i nogle situationer være patienten, der fungerer som formidler mellem kiropraktor og kommune. I andre situationer har patienten, hos kiropraktoren inden en behandling eller undersøgelse,
givet samtykke til udlevering af oplysninger. Uanset hvordan udvekslingen af oplysninger foregår,
er det væsentligt at få afklaret, hvad der er behov for at vide, så det sikres, at det er den rigtige information på rette tid og sted. Det er uhensigtsmæssigt, hvis patienten skal være budbringer af information om egen sygdom og behandling.
I det videre arbejde er det derfor væsentligt at inddrage kommunerne til en dialog om kommunikationen omkring patienterne. Da en del af patienterne henhører under den gren af kommunalforvaltningen, der administrerer arbejdsmarkedsområdet, vil det være relevant at fokusere på et samarbejde omkring patienterne med denne del af kommunalforvaltningen.
På temamødet redegjorde kommunerne for, at de 17 kommuner har en lang række af tilbud til borgere, der er patienter i blandt andet kiropraktorpraksis, samt at oplysninger om disse fremgår på
sundhed.dk. Under mødet har kiropraktorerne præsenteret deres arbejde med patienterne. Mødet
har tydeliggjort et behov for at øge det gensidige kendskab til de forskellige tilbud i kommunalt regi
og det arbejde, der pågår i kiropraktorpraksis. På mødet har parterne givet udtryk for et ønske om
mere kommunikation mellem kommunerne og kiropraktorpraksis, således at de kommunale tilbud
bliver mere synlige for kiropraktorerne, og kiropraktorernes socialkiropraktiske arbejde synliggøres for kommunerne.
Det anbefales derfor, at der i den kommende planperiode sættes fokus på dialogen og samarbejdet med eksempelvis arbejdsmarkedsområdet i kommunerne. Det anbefales, at der i samarbejde
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med en kommune beskrives et pilotprojekt i en kommune, hvor samarbejde og dialog om den fælles borger udvikles, afprøves og evalueres.
Patienten som partner
Kommunikation om patienten mellem de sundhedsfaglige eksperter er væsentlig for at sikre et
godt behandlingsforløb for patienten. Mindst ligeså vigtigt er kommunikationen med patienten,
der er ekspert i sit eget liv. Med udgangspunkt i den politisk vedtagne vision for praksisområdet i
Region Sjælland skal der i stigende grad fokus på inddragelse af patienten i behandlingen. Patienten skal med som en aktiv medspiller i sin egen behandling for at sikre, at de bliver hurtigere raske,
tager større ansvar for egen behandling, får større livskvalitet og oplever en større kvalitet i mødet
med sundhedsvæsenet, jf. Vision for praksisområdet.
I forløbet skal patienten opleve, at der tages hensyn til individuelle ressourcer, samt at vedkommende støttes i at tage ansvar for egen behandling. Inddragelse af patienten er eksempelvis relevant ved reprolapser, hvor det er væsentligt for det videre forløb at få patientens historie med.
Det anbefales derfor, at der i praksissektoren iværksættes tiltag for at inddrage patienten og patientens pårørende i egen behandling.

7.3 Sammenhæng i sundhed - fælles arkiv om den fælles patient
Med den nyeste aftale for kiropraktik, der er trådt i kraft den 1. januar 2014, har kiropraktorerne
opnået adgang til at rekvirere MR- og CT-scanninger på de radiologiske afdelinger i regionen. De
radiologiske afdelinger og kiropraktorerne har i den forbindelse arbejdet tæt sammen for at sikre et
godt samarbejde omkring patienterne samt afklare, hvilken information der er relevant ved rekvisitionen.
Samarbejdet mellem de radiologiske afdelinger og kiropraktorpraksis er foreslået styrket ved hjælp
af øget adgang for parterne til de respektive billeddatabaser, således at der opnås et fælles arkiv om
den fælles patient.
Et fælles arkiv om den fælles patient indebærer en række fordele. Et fælles arkiv vil gøre det muligt
at inddrage tidligere foretaget billeddiagnostik hurtigere og mere smidigt end ved de nuværende
procedurer. I en situation, hvor der overvejes et kirurgisk indgreb på en rygpatient, vil en smidig og
nem adgang til billeddiagnostik være til gavn for det samlede patientforløb.
Ydermere kan denne adgang være med til at minimere brugen af røntgen og dermed strålingen for
patienten, såfremt de sundhedsfaglige aktører kan anvende eksisterende billeddiagnostik. Lettere
adgang til eksisterende billeddiagnostik muliggør desuden, at parterne kan anvende materialet til
at se en eventuel udvikling over tid.
Tilgængelighed til eksisterende såvel som ny billeddiagnostik for såvel radiologer som kiropraktorer vil ligeledes være en lettelse af arbejdsgangen for de sundhedsfaglige aktører samt til gavn for
patientens forløb hos de respektive parter, hvis der er nem og hurtig adgang til billeddiagnostikken.
Et fælles arkiv om den fælles patient spiller således ind i regionens målsætning om større sammenhæng i sundhedsvæsenet.
Som en del af det videre samarbejde om de fælles patienter har kiropraktorerne modtaget en invitation til et besøg på den radiologiske afdeling på Slagelse Sygehus.
Det anbefales derfor, at der arbejdes hen mod at skabe et fælles digitalt arkiv mellem de radiologiske afdelinger og kiropraktorpraksis om den fælles patient.
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7.4 Mulige fremtidige samarbejdsrelationer
I forbindelse med praksisplansarbejdet er fremkommet konkrete bud på, hvordan samarbejdet
mellem kiropraktorer og andre dele af henholdsvis praksissektor og sygehussektor kan videreudvikles. Samtidig har arbejdet med praksisplanen samt Regionsrådets vision for praksisområdet åbnet op for dialog om muligheden for nye samarbejdsrelationer mellem kiropraktorpraksis og andre
praksisområder.
Et sådant område er det fodterapeutiske praksisområde. Fodterapeuter ser i deres daglige arbejde
en række forskellige typer af patienter, som også kommer i kiropraktorpraksis. Fodterapeuter og
kiropraktorer har dermed en behandlingsmæssig snitflade. En dialog mellem de to parter om et
samarbejde om de fælles patienter vil derfor være et oplagt skridt hen mod tættere samarbejde i
praksissektoren.
Det anbefales, at der lokalt tages kontakt mellem kiropraktorerne og fodterapeuterne med henblik på at vurdere, om der er fælles grundlag for et samarbejde.

8. Realiseringen af praksisplanen
Praksisplan for Kiropraktik forventes vedtaget af Regionsrådet i første halvdel af 2015. Arbejdet
med praksisplanen har udmundet i en række fokusområder for den fremtidige udvikling af kiropraktorpraksis som en del af Region Sjællands samlede sundhedstilbud til borgerne.
Praksisplanens mål forventes realiseret indenfor rammerne af visionen for praksisområdet og i
samarbejde med kiropraktorernes samarbejdspartnere indenfor sundhedsvæsenet.
Anbefalingerne i praksisplanen føres bedst ud i livet sammen med samarbejdspartnerne, således at
der opnås en større sammenhæng i sundhed.
Det fremtidige arbejde med praksisplanen vil indebære konkretisering af, hvordan anbefalingerne
realiseres. Samarbejdsudvalget for Kiropraktik vil blive forelagt en implementeringsplan, og udvalget vil løbende blive orienteret om status på implementeringen.
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