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Praksisplan for kiropraktik 2013-2016, godkendelse af samarbejdsudvalget 
 
 
ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 
 
1. at praksisplan for kiropraktik 2013-2016 godkendes  
2. at samarbejdsudvalget nedsætter en implementeringsgruppe og udpeger repræ-

sentanter hertil 
3. at samarbejdsudvalget godkender kommissorium for implementeringsgruppen 
 
 
RESUME  
 
Høringsudkast til Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 har efter godkendelse i 
samarbejdsudvalget for kiropraktik samt i regionsrådet været udsendt i høring i 
perioden 1. december 2012-31. januar 2013. 
 
På baggrund af høringssvarene er foretaget enkelte ændringer i planen. En del af 
høringskommentarerne inddrages i implementeringen. Det indstilles, at praksis-
planen godkendes for derefter at blive forelagt regionsrådet til endelig godkendel-
se. 
 
 
SAGSFREMSTILLING 
 
Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 har efter godkendelse i samarbejdsudvalg 
for kiropraktik samt i regionsrådet været udsendt i høring i perioden 1. december 
2012-31. januar 2013. Der er modtaget svar fra 13 parter, hvoraf fem ikke har 
indholdsmæssige kommentarer til planen. I bilag 1 ses de samlede høringssvar. 
 
I bilag 2 er en samlet oversigt over de indholdsmæssige kommentarer og forslag 
til ændringer. Generelt er planen blevet vel modtaget. Flere høringsparter støtter 
dens fokus på tværsektorielt samarbejde og målsætningen om at udligne social 
ulighed i sundhed. Enkelte kommuner tilkendegiver, at de gerne indgår i et samar-
bejde i forbindelse med implementeringen af planen. Der er dog kritik af, at man-
ge klinikker ikke har handicapegnede adgangsforhold. 



 
En samlet praksisplan med indarbejdede kommentarer er i bilag 3. Styregruppen 
for praksisplanen foreslår to, mindre ændringer i planen som følge af høringssva-
rene: 
 

1) Det præciseres, hvordan der kan arbejdes hen imod, at kiropraktorpraksis 
også kan gøre brug af røntgenbilleder taget i hospitalsregi. 

2) Bilag 3 er tilrettet, så Glostrups og Bornholms hospitalsplanområder er til-
føjet. 

 
Desuden foreslås det, at en del af kommentarerne inddrages i implementeringen af 
planen. Endvidere foreslås to tilføjelser, der ikke er direkte afledt af høringen: 
 

1) En indholdsmæssig revision af afsnittet vedrørende kvalitetsudvikling i 
praksis, særskilt vedrørende NIP kiropraktik, idet de centrale parter har re-
videret deres tidligere beslutning om fremgangsmåden på dette område, 
siden planen blev sendt i høring. Det ny tekstforslag er formuleret i over-
ensstemmelse med vejledning fra Danske Regioner. 

2) En bemærkning om komplikationer efter behandling foranlediget af re-
gionsrådets behandling af høringsudkastet. 

 
Såfremt samarbejdsudvalget godkender planen, vil den efterfølgende blive fore-
lagt regionsrådet. Samarbejdsudvalgets eventuelle bemærkninger vil blive vedlagt 
sagsfremstillingen. 
 
For at kunne indlede implementeringen indstilles det, at samarbejdsudvalget ned-
sætter en implementeringsgruppe, der kan påbegynde arbejdet i 2. halvår af 2013 
under forudsætning af planens godkendelse i regionsrådet. Til at understøtte im-
plementeringsgruppen har administrationen udarbejdet udkast til et kommissori-
um (bilag 4). Kommissoriet fastlægger de formelle rammer for arbejdet, herunder 
at der refereres til samarbejdsudvalget. Det medfører, at samarbejdsudvalget lø-
bende skal orienteres om prioritering og fremdriften i arbejdet såvel som have alle 
principielle beslutninger til godkendelse. 
 
Administrationen foreslår, at implementeringsgruppen kommer til at bestå af to 
repræsentanter for kiropraktorerne i samarbejdsudvalget og to repræsentanter fra 
regionsadministrationen. 
 
 
SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING 
 



Ad 1) Tiltrådt. 
Samarbejdsudvalget besluttede at oversende planen til behandling i regionsrådet. 
Samarbejdsudvalget opfordrer overenskomstens parter til at udarbejde en strategi 
for forbedring af tilgængelighed i kiropraktorpraksis med inddragelse af relevante 
brugerorganisationer. Samarbejdsudvalget har fokus på, at handicaptilgængelig-
hed omfatter andet end fysisk tilgængelighed.  
 
Ad 2) Tiltrådt. 
Kiropraktorsiden vender tilbage vedr. navne på repræsentanter for kiropraktorer-
ne. 
 
Ad 3) Tiltrådt.  
 
 
Bilagsfortegnelse: 

1. Alle høringssvar til planen 
2. Skema med konsekvenser af høringssvar 
3. Udkast til praksisplan for kiropraktik 2013-2016 
4. Udkast til kommissorium for implementeringsgruppen  
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