Høringssvar – kiropraktor praksisplan 2021
Svar-afgiver

Essens af svaret

Giver anledning til
ændring?

Region
Nordjylland
Sygehus
Sønderjylland

Ingen kommentarer

Nej.

Det kiropraktiske tilbud kan ikke
stå alene, men skal kombineres
med fysisk træning for at have en
varig effekt.

Til dels. Afsnit 7.1 handler
specifikt om den
forsøgsordning, der skal
undersøges i den
kommende
praksisplanperiode, der
omhandler samarbejdet
med de kirurgiske
specialer. Som det
nævnes i Kapitel 7, første
afsnit, skal der være fokus
på sammenhængende
patientforløb, med tæt
samarbejde mellem andre
sundhedspersoner, fx
fysioterapeuter og almen
praksis, samt
kommunerne. Det vil dog
være hensigtsmæssigt at
uddybe denne sætning.

Der mangler en beskrivelse af
samarbejdet med
fysioterapeuter i praksis og
kommuner i afsnit 7.1

PLO Syddanmark

Kommenterer på elementet
omkring, at man i næste
planperiode vil undersøge
muligheden for at lave en direkte
henvisningsmulighed:
PLO er direkte uenige i, at det
skal mener at egen læge er
gatekeeper, og denne funktion
er fuldstændig essentiel for
sundhedsvæsenet. PLO betragter
ikke en kiropraktor praksisplan
som et sted hvor man kan træffe
beslutning om at ændre
fundamentalt på
sundhedsvæsenets
sammenhængskraft – det forslag
underminerer almen praksis’
funktion.

Nej. Det vurderes ikke
som værende relevant at
ændre i den eksisterende
skrivelse, da man med
praksisplanen vil
undersøge hvorvidt det vil
give mening at lave en
eventuel forsøgsordning,
samt hvilke patientforløb
eventuelt vil kunne
inkluderes i denne
ordning. I denne
afklaring/undersøgelse vil
PLO og FAS blive
inkluderet i alle drøftelser,
og det juridiske
grundlag/muligheder skal
afdækkes.

Forslag til eventuel
ændring/svar til
svarafgiver

I praksisplanen,
kapitel 7, afsnit 2
(med starten for at
sikre…) tilføjes
følgende sætning i
slutningen:
I den kommende
praksisplanperiode
vil Region
Syddanmark derfor
arbejde med,
hvordan man bedre
kan facilitere
samarbejdet
mellem
kiropraktorer og
læger,
fysioterapeuter og
kommunale
sundhedspersoner.
Regionsrådet
fremsender
følgende svar til
PLO Syddanmark:
Region Syddanmark
anerkender almen
praksis’ funktion
som gatekeeper, og
vil ikke udfordre
denne
fundamentale
forståelse.
Formålet med dette
afsnit i
praksisplanen for
kiropraktik, er at
muligheden skal
undersøges.
Forudsætningen for
en eventuel

Fokus i planen bør være på
samarbejdet med almen praksis.

implementering er,
at det er til fordel
for patienterne og
disses forløb, og
samtidig ikke
udfordrer almen
praksis rolle som
gatekeeper. Derfor
vil en eventuel
forsøgsordning
også indeholde en
tæt dialog og
koordination med
egen læge.
En eventuel
forsøgsordning vil
bero på en dialog
med alle relevante
parter, og vil kræve
en juridisk afklaring
for, hvad vil være
muligt.

Region Sjælland

Dansk
Kiropraktor
Forening

Ingen kommentarer – planen
fremstår grundigt og
gennemarbejdet.
DKF bakker anerkender
regionens visioner, og bakker op
om den øgede fokus der er, samt
at regionen fortsat vil optimere
anvendelsen af speciale 64 og
brugen af praksiskonsulenten i
dette arbejde.
DKF bemærker, at ambitionerne i
praksisplanen ligger godt i tråd
med den kommende
overenskomst – herunder fokus
på øget kommunikation med
andre og opfølgning på epikriser.
DKF indbyder regionen til at
”levere” en praksiskonsulent og
regionale kvalitets midler til
udvikling og implementering af
de nye epikriser på ikke
komplicerede forløb i
kiropraktorpraksis.

Nej.

Nej. Det vurderes ikke, at
høringssvaret giver
anledning til ændringer i
den eksisterende
praksisplan, da Regionen i
den kommende
praksisplan periode vil
arbejde med
implementeringen af den
kommende overenskomst,
samt de tiltag der
præsenteres heri.

I den kommende overenskomst
er der fokus på tilgængelighed
for patienter via elektronisk
tidsbestilling – det kan overvejes
af medtænke dette i
praksisplanen allerede gode
fokus på service og
tilgængelighed.
Ros for at regionen fortsætter
med at udbyde et gratis
ydernummer årligt og at have
områder med fri nedsættelsesret
– samt at regionen arbejder på at
formalisere og opdatere
kiropraktorvagten.
Fælleskommunalt FKS hilser særligt de initiativer
sekretariat
velkommen, der omhandler en
mere lige fordeling af
kapaciteten i regionen, øget
samarbejde med andre aktører,
formalisering af kiropraktorvagt
samt fokus på patienter med
størst behov, fordi det sikrer lige
adgang til kiropraktik.
Kommunerne ønsker at invitere
til øget samarbejde, hvor det
giver mening, da kiropraktik som
behandlingsform sjældent står
alene – sammenhængen med
andre aktører og kommunerne
er en central del af planen, som
kommunerne gerne stiller sig til
rådighed for.
Kapacitet: Kommunerne støtter
op om ambitionen om at sikre en
mere lige fordeling af
kapaciteten, og den nye
opgørelse giver god mening.
Kommunerne bemærker, at
kommunerne i varierende grad
dækker store geografiske
områder, hvorfor man bør være
opmærksom på, at
kiropraktorpraksis i de givne
kommuner så vidt muligt ikke

Ja – til dels. Ligesom
Sygehus Sønderjyllands
høringssvar giver
anledning til en kort
ændring i kapitel 7, ligger
Fælleskommunalt
Sekretariats høringssvar i
god forlængelse heraf, og
ændringen formuleres
derfor til at indeholde
beskrivelsen af
samarbejdet med
kommunale
sundhedspersoner.
Det vurderes ikke som
værende muligt, at
inkludere kiropraktorerne
i almen praksis
kvalitetsklyngesamarbejde, da det er op
til almen praksis, hvordan
de ønsker at arbejde med
kvalitet. Der vil dog i den
kommende praksisplan
fortsat være fokus på
afholdelse af
fyraftensarrangementer,
hvor almen praksis
opfordres til at deltage.

I praksisplanen,
kapitel 7, afsnit 2
(med starten for at
sikre…) tilføjes
følgende sætning i
slutningen:
I den kommende
praksisplanperiode
vil Region
Syddanmark derfor
arbejde med,
hvordan man bedre
kan facilitere
samarbejdet
mellem
kiropraktorer og
læger,
fysioterapeuter og
kommunale
sundhedspersoner..

samler sig omkring de samme
byer.
Faglig kvalitet – støtter op om
målsætningen. Bakker op om at
fyraftensarrangementer
gentages fremadrettet i en årlig
turnus. Det bemærkes, at det
kunne være hensigtsmæssig at
tilknytte kiropraktorerne til
klyngerne i almen praksis med
henblik på at styrke samarbejdet
mellem de to specialer.
Service – De syddanske
kommuner bakker stærkt op om
forslaget af en formalisering af
kiropraktorvagten.
Sammenhæng – Kommunerne er
glade for, at regionen arbejder
med en revision af de gamle
forløbsprogram; det noteres, at
kommunerne modtager
patienter der udskrives med en
genoptræningsplan fra
rygcenteret, og derfor bør
kommunerne indgå i dette
arbejde. Kiropraktik står sjældent
alene, og der bakkes derfor op
om, at der sker et samarbejde
med de lokale
kiropraktorklinikker og
kommunens relevante
sundhedsprofesionelle i diverse
forebyggelses- og
behandlingsenheder.
Patienter med størst behov –
målsætningen går godt i tråd
med Sundhedsaftalen fra 20192023. Det er glædeligt at man
stadig kan bruge speciale 64, og
det bydes velkommen at man
fortsat har fokus på, hvordan
ordningen anvendes. Kommunen
opfordrer til, at tiltagene
omkring håndtering af
egenomsorg og smerter udvikles

i tæt samarbejde med
smerteklinikker og relevante
kommunale aktører, da der
allerede findes tiltag i
kommunen.
Det syddanske kommuner
støtter op om målsætningen i
praksisplan for kiropraktik, og ser
et godt samspil til de indsatser,
der sker i regi af
Sundhedsaftalesamarbejdet og
praksisplanen.

