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NOTAT 

  

UDKAST 
Tillæg til Praksisplan for kiropraktik 
2017-2020, vedr. kiropraktor kapa-
citet på Bornholm 

I foråret 2021 er udarbejdelse af ny praksisplan endnu ikke påbegyndt. Der ar-

bejdes i 2021 fortsat med implementering af ’Praksisplan for kiropraktik 2017-

2020’. 

På grund af et afgrænset kapacitetsproblem på Bornholm, er der udarbejdet et 

tillæg til praksisplanen, som gør det muligt at foretage en kapacitetsudvidelse. 

Den ’gamle’ praksisplan rummer ikke mulighed for at ændre kapaciteten af ki-

ropraktorer.  

Tillægget omhandler alene kapaciteten på Bornholm, idet en vurdering af den 

samlede kapacitet i regionen vil blive behandlet i den kommende praksisplan.  

 

Indledning 

Det er en vision i Praksisplan for kiropraktik 2017-2020, at der er: 

God og lige adgang til kiropraktorpraksis i hele regionen 

Med udgangspunkt i denne vision har praksisplanen følgende målsætninger 

om kapacitet: 
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At sikre den nødvendige kapaciteter af kiropraktorer i regionen i 

forhold til borgernes behov for kiropraktisk behandling 

At de praktiserende kiropraktorer er hensigtsmæssigt geografisk 

fordelt - idet der skal tages hensyn til målet om at understøtte lig-

hed i sundhed.  

 

Den nuværende praksisplan beskæftiger sig med perioden 2017-2020 og an-

befaler vedr. den samlede kapacitet af kiropraktorer i regionen bl.a.  

at den nuværende kapacitet fastholdes i planperioden. 

Nu er den omhandlede periode slut, men der er endnu ikke udarbejdet en ny 

praksisplan, som kan åbne for en ændring/udvidelse af kapaciteten.  

Da der fra flere sider er påpeget, at kapaciteten på Bornholm er blevet for lav, 

er der foretaget en vurdering af situationen, som indikerer at der er behov for 

udvidelse af kapaciteten på Bornholm.  

Denne vurdering tager udgangspunkt i ovennævnte vision og målsætninger 

fra praksisplanen.  

 
Kapaciteten på Bornholm 

Antallet af kiropraktor kapaciteter på Bornholm er i 2020 faldet fra 2 kapacite-

ter til 1 kapacitet. Dermed er antallet af borgere pr. kapacitet steget til 39.519 

borgere pr kapacitet, så det ligger væsentligt over regionsgennemsnittet på 

23.471 borgere pr. kapacitet.  

1. september flyttedes den ene af de to kapaciteter på Bornholm væk fra øen. 

Reelt var der fra marts 2020 ingen aktivitet i kapaciteten. Regionen havde, jf. 

overenskomst om kiropraktik ikke ret til at forhindre at kapaciteten blev solgt 

videre til en kiropraktor, som etablerede praksis et andet sted i regionen.  

Den tilbageværende kiropraktor har siden da annonceret efter en kiropraktor til 

ansættelse, som en ekstra behandler, i sin egen praksis. Dette er ikke lykke-

des.  

Regionens administration har fulgt situationen. For fortsat at leve op til visio-

nen i den nuværende praksisplan om at sikre god og lige adgang til behand-

ling hos kiropraktor i hele regionen, er der behov for at udvide med 1 kiroprak-

torkapacitet på Bornholm. Det er nødvendigt, at regionen sikrer god adgang til 

kiropraktisk behandling på Bornholm, fordi bornholmerne på grund af øens 
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isolerede geografi ikke har mulighed for at søge behandling i nabokommune. 

For at undgå en lignende situation, hvor den nye kapacitet frit kan flyttes fra 

Bornholm, kan regionen ved udvidelse med en ’ny’ kapacitet binde denne geo-

grafisk til Bornholm. 

Udbud af en ny kiropraktorkapacitet med binding til Bornholm forventes at 

kunne løse problemet, så bornholmerne igen har en dækning med kiroprakto-

rer svarende til resten af regionen. 

Anbefaling: 

 

• At antallet af kiropraktorkapaciteter udvides med 1 kapacitet, som 

bindes geografisk til Bornholm 

Fakta 

Mange borgere pr. kiropraktor 

Når regionen vurderer, om der er et passende antal praktiserende behandlere 

i et område, er en af de primære faktorer antal borgere pr. behandler. På 

Bornholm er der i 2021 39.519 borgere pr. kiropraktor kapacitet. Dette er hø-

jere end regionsgennemsnittet, som er 23.471 borgere pr. kiropraktor kapaci-

tet.  

Dermed er én kapacitet ’for lidt’ og to kapaciteter lidt meget i forhold til befolk-

ningsantallet – isoleret set. 

Da øen er geografisk isoleret, kan borgerne på Bornholm ikke søge behand-

ling hos kiropraktor i andre dele af regionen. Derfor er der behov for at tage 

særlige hensyn ved vurdering af behandlingskapaciteten. 

Tabel 2. Antal borgere pr. kiropraktorkapacitet 

Region Hoved-

staden 

I alt  23.471 

Bornholm aktuelt Ved 1 kapacitet 39.519 

Bornholm ved 

eventuel udvi-

delse med 1 ka-

pacitet 

Ved 2 kapacite-

ter 

19.760 

Kilde: Notus Regional pr. 2. februar 2021. 
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Antallet af kiropraktorbehandlinger på Bornholm er faldet – færre ydelser er gi-

vet  

Efter ophør af den ene ud af to kiropraktorer på Bornholm, er behandlingsakti-

viteten målt i antal ydelser faldet til næsten det halve (48%). I resten af regio-

nen er antallet af ydelser i samme periode faldet med 9,7%. En del af mindre-

aktiviteten antages at have årsag i Covid-19. 

Tabel 3. Samlet aktivitet kiropraktorer (antal ydelser), ændring fra 2017, hvor 

der var 2 kiropraktorer på Bornholm, til 2020 hvor der kun er 1 aktiv kapacitet 

fra 1.3.2020 (kapaciteten solgt pr. 1.5. 2020, men aktiviteten ophørte allerede 

1.3.2020)  

 2017* 2020* Ændring % 

Region Hoved-

staden eks. 

Bornholm 

460.156 415.512 -9,70 % 

Bornholm 4.800 2.496 -48,00 % 

Kilde: Targit, antal ydelser, produktion, 2017-2020 (*marts-november). 

Færre bornholmere har modtaget kiropraktorbehandling efter ophør af den 

ene kiropraktor 

454 færre bornholmere har modtaget kiropraktorbehandling efter at der kun er 

en aktiv kiropraktor på øen, i forhold til da der var 2 kiropraktorer. En mindre 

del af faldet i antal personer, der har modtaget behandling, kan skyldes CO-

VID-19. 

I 2017, hvor begge de to daværende kiropraktorer var fuldt aktive blev 1.408 
borgere behandlet. Efter ophør af den ene kiropraktor behandlede den tilbage-
værende kiropraktor 665 patienter i perioden januar til og med november 
2020. Hvis disse tal antages at være udtryk for normal behandlingsaktivitet fra 
kiropraktorernes side, og borgernes behov for behandling er det samme som i 
2017, så er der teoretisk set 502 borgere med behov for behandling, som ikke 
kan få behandling på Bornholm, og som heller ikke kan gå til nabokommunen 
og få behandling. 

Tabel 4. Antal unikke patienter behandlet hos kiropraktorer på Bornholm, æn-

dring fra 2017, hvor der var 2 kiropraktorer på Bornholm, til 2020 hvor der kun 

er 1 aktiv kapacitet fra 1.3.2020 (kapaciteten solgt pr. 1.5. 2020) 

 2017 2020* 

Kiropr. Catharina 

D 

864 313 
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Kiropr. Lene R 568 665 

I alt 1.408 906 

Kilde: Targit, antal personer, produktion 2017-2020. *2020 indeholder kun 

data til og med november måned. Bemærk at nogle patienter har modtaget 

behandling hos begge kiropraktorer, derfor er totalen ikke lig summen af pati-

enter hos hver af de to kiropraktorer. 

 

Ventetiden til behandling hos kiropraktor vokset 

Efter at den ene af de to kiropraktorer er ophørt, er ventetiden hos den tilbage-

værende kiropraktor vokset fra 0-1 uge før ophør af den anden kiropraktor til 6 

uger i februar 2021. Der ses i marts 2021 et fald i denne kiropraktors ventetid 

til 0 uger, men grundet den lave kapacitet, kan den korte ventetid ikke forven-

tes at fortsætte.  

Ventetiden til kiropraktorbehandling ligger i de øvrige dele af regionen stabilt 

på 0-2 uger. 

Overenskomstens bestemmelser om kiroprak-

tor kapacitet 

Udvidelse af antallet af kiropraktor kapaciteter (nynedsættelser) kan jf. over-

enskomst om kiropraktik alene finde sted i overensstemmelse med praksispla-

nen.  

Overenskomsten fastsætter, at kiropraktorer kan flytte deres praksis til andet 

område i regionen, medmindre kapaciteten er eksplicit bundet til et bestemt 

område. Regionen kan ved nynedsættelser (udvidelse af kapaciteten) binde 

de nye kapaciteter til bestemte områder i regionen. Pt. er 4 kapaciteter bundet 

i forskellige områder af regionen. 

Overenskomsten fastsætter også, at kiropraktorer med ydernummer kan an-

sætte et ubegrænset antal kiropraktorer i deres praksis. Der er ikke en grænse 

for den enkelte praksis’ behandlingsaktivitet. 

 

 

 


