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Fælleskommunalt høringssvar på Region Syddanmarks
praksisplan for kiropraktik
De syddanske kommuner takker for fremsendte høringsmateriale til Region Syddanmarks praksisplan for
kiropraktik. Fra kommunal side hilser man særligt de initiativer velkommen, der omhandler en mere lige
fordeling af kapaciteten i hele regionen, et øget samarbejde med sundhedsvæsenets øvrige aktører, en
formalisering af den regionale kiropraktorvagt samt fokus på patienter med størst behov, da disse tiltag er
med til at sikre en større lighed i adgangen til kiropraktik for de syddanske borgere.
De syddanske kommuner ønsker endvidere at invitere til øget samarbejde, der hvor det giver mening.
Kiropraktik som behandlingsform står sjældent alene og er som oftest et led i en større behandlingsplan,
hvor fx fysioterapi også er en del af behandlingsplanen. Derfor er sammenhængen til det øvrige
sundhedsvæsen – herunder kommunerne – en central del af praksisplanen, som kommunerne gerne stiller
sig til rådighed for at indgå i.
Nedenfor er de 22 syddanske kommuners konkrete bemærkninger til praksisplan for kiropraktik i Region
Syddanmark bundet op på de målsætninger og anbefalinger, der fremsættes i praksisplanen.

4. Kapacitet på kiropraktorområdet
De syddanske kommuner støtter op om ambitionen om at sikre en mere lige fordeling af kapaciteten, så
alle borgere i regionen har et kiropraktisk tilbud i nærheden af deres bopæl eller arbejdsplads. Det virker
dermed som en fornuftig løsning, at lukke for kapaciteten dér, hvor kommunerne er over indeks 100, mens
de kommuner, der ligger under indeks 100 konverteres til åbne områder.
Det bemærkes dog, at kommunerne i varierende grad dækker store geografiske områder, hvorfor man bør
være opmærksom på, at kiropraktorernes praksisser i de givne kommuner så vidt som muligt ikke samler
sig omkring de samme byer.

5. Faglig kvalitet
Kommunerne støtter op om den overordnede målsætning om, at kiropraktorer arbejder evidensbaseret, og
at der løbende arbejdes på kvalitetsudvikling og monitorering heraf med henblik på, at borgerne i Region
Syddanmark tilbydes behandling af høj faglig kvalitet.
Kommunerne bakker derfor op om, at de afholdte fyraftensarrangementer for relevante aktører i et
patientforløb fra praksisområdet, kommuner og rygcenteret gentages fremadrettet i en årlig turnus.
Kommunerne bemærker også, at det ligeledes kunne være hensigtsmæssigt at tilknytte kiropraktorerne
kvalitetsklyngerne for almen praksis med henblik på at styrke sammenhængen mellem almen praksis og
kiropraktorerne.

6. Service
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I praksisplan for kiropraktik i Region Syddanmark sættes der en målsætning om, at kiropraktorer yder god
service til borgerne i Regionen Syddanmark, og at de er tilgængelige både fysisk og telefonisk. Denne
målsætning støtter de syddanske kommuner. Særligt forslaget om at arbejde på at lave en lokalaftale med
henblik på at formalisere den regionale kiropraktorvagt, således denne ikke beror på ulønnede frivillige
kræfter, kan være med til at sikre, at borgerne på tværs af kommuner i regionen får adgang til den samme
service inden for kiropraktik. De syddanske kommuner bakker derfor stærkt op om dette forslag.

7. Sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen
De 22 syddanske kommuner bakker op om den tredje målsætning om, at kiropraktorer indgår i et samspil
med sundhedsvæsenets øvrige aktører, så patienter i Region Syddanmark oplever et sammenhængende
patientforløb.
Det er med stor tilfredshed, at kommunerne kan konstatere, at Region Syddanmark arbejder med en
revision af patientforløbsprogrammet fra 2010. Som modtagere af patienter, der udskrives med en
genoptræningsplan fra blandt andet Rygcentret, bør kommunerne indgå i dette arbejde.
Som nævnt indledningsvist i dette høringssvar står kiropraktik sjældent alene som behandlingsform,
hvorfor det er væsentligt, at der samarbejdes med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet, således der kan
ydes en helhedsorienteret indsats for patienterne, der adresserer kernen til patientens udfordring(er).
Dette er særligt vigtigt i et forebyggelses- og behandlingsperspektiv, hvor kommunerne spiller en særlig
rolle. Fra kommunal side bakkes der derfor i særdeleshed op om, at der sker et samarbejde med de lokale
kiropraktorklinikker og kommunens relevante sundhedsprofessionelle i diverse forebyggelses- og
behandlingsenheder.
I forlængelse af ovenstående bemærker kommunerne, at det er positivt, at der er fokus på SydKIP’s
strategiske rolle ind i at sikre sammenhængen mellem kiropraktik og det øvrige sundhedsvæsen, og at
praksiskonsulenten for kiropraktik spiller en central rolle hertil.

8. Fokus på patienter med størst behov
De syddanske kommuner støtter stærkt op omkring den fjerde målsætning om, at kiropraktorer i deres
virke har et fokus på patienter med størst behov, så det sikres, at også fx kronikere og ældre patienter i
Region Syddanmark modtager relevant behandling.
Denne målsætning rammer kernen i Sundhedsaftalen 2019-2023, hvor den overordnede målsætning er, at
der samarbejdes om at skabe lighed i sundhed og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Kiropraktik har en høj grad af brugerbetaling, hvilket uundgåeligt vil resultere i en ulige adgang for borgerne
til ydelsen, hvor de ressourcestærke borgere har bedre adgang til ydelserne. Derfor er det glædeligt, at der
forsat er mulighed for at anvende speciale 64, hvor tilskuddet til udvalgte sygdomsgrupper er forhøjet.
Kommunerne bemærker dog, at andelen af borgere, der har modtaget ydelser i regi af speciale 64 er faldet
markant siden tilskuddets indførelse i 2017, og bakker derfor op om, at der i den kommende
praksisplanperiode undersøges, hvordan ordningen anvendes.
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Kommunerne støtter ligeledes op omkring forslaget om at kigge på tiltag, der kan forbedre patientens
egenhåndtering af smerter og egenomsorg. Hertil opfordrer de syddanske kommuner, at disse tiltag
udvikles i tæt samarbejde med smerteklinikker i Region Syddanmark og relevante kommunale aktører, da
der allerede findes tiltag i kommunerne, der netop sigter mod at give patienten en bedre
sygdomsforståelse og dermed øget evne til at mestre sin sygdom og forebygge eventuelle forværringer
heraf.

Overordnet set støtter de syddanske kommuner op om målsætningerne i praksisplan for kiropraktik i
Region Syddanmark og ser et godt samspil til de indsatser, der sker i regi af Sundhedsaftalesamarbejdet og
Praksisplanen.
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