
Information fra kiropraktorerne om 

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde 
Aftale mellem Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner 

 
KIROPRAKTOR 
 

• Kiropraktorer behandler patienter med akutte eller kroniske problemer i 
nakken, ryggen og ekstremiteterne.  
 

• Kiropraktorer fungerer som en integreret del af det danske 
sundhedsvæsen i primærsektoren.  
 

• Alle konsultationer journaliseres og der kommunikeres med bl.a. 
praktiserende læger via elektronisk platform.  
 

• Kommunernes sagsbehandlere har mulighed for at indhente 
journaloplysninger og statusattester fra kiropraktorer. 

 

Rammerne 
Ved det Socialt-Kiropraktiske Samarbejde opstilles rammerne for formidling af relevante 
helbredsmæssige informationer mellem kommuner og kiropraktorer, således at der opnås optimal 
sagsbehandling for klienterne/patienterne. Denne informationsudveksling har hjemmel i forskellige 
love eller hviler på klientens/patientens udtrykkelige samtykke.  

 
Attesterne i denne oversigt er omfattet af honoraraftalen mellem Dansk Kiropraktor Forening og KL 
samt Københavns og Frederiksberg kommuner. 
 
Aftalen vedrører følgende blanketter: 
Journaloplysninger 
 KIR 111 - Anmodning om journaloplysninger fra kiropraktor (kommunen anmoder) 
 KIR 115 - Journaloplysninger fra kiropraktor (kiropraktoren svarer) 
Statusattest 
 KIR 121 - Anmodning om statusattest fra kiropraktor (kommunen anmoder) 
 KIR 125 - Statusattest fra kiropraktor (kiropraktoren svarer) 
Afregningsblanket 
 KIR 190 - Afregningsblanket 

Blanketterne i elektronisk udgave er omfattet af KL’s blanketlicensordning. De kan tilgås via KL’s 
blanketsamling: http://www.kl.dk/blanketter/blanketsamling under overskriften 
Socialkiropraktisk samarbejde. 

http://www.kl.dk/blanketter/blanketsamling


Om kiropraktorer 
Patienter kan modtage tilskud til kiropraktisk behandling hos kiropraktorer, der har tiltrådt 
overenskomst om kiropraktik mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn. Overenskomsten omfatter både gruppe 1- og gruppe 2-sikrede. Der er i overenskomsten 
foretaget beskrivelser af de kiropraktiske ydelser og honorarer, der omfatter: 
 

1. Udredning, diagnostik og differentialdiagnostik; dette baseres på anamnese, ortopædisk, 
biomekanisk og neurologisk undersøgelse samt evt. billediagnostik (røntgen eller ultralyd) 

2. Henvisningsmulighed til yderligere billeddiagnostik bl.a. MR eller CT scanning 
(regionsbestemt). 

3. Henvisningsmulighed til tværfagligt rygcenter (regionsbestemt) 
4. Behandling, herunder bl.a.: information og rådgivning, manipulationsteknikker, 

mobiliseringsteknikker, bløddelsbehandling, støtte til smertehåndtering og opretholdelse af 
funktion, forskellige former for fysisk træning. 

5. Rådgivning i forhold til arbejdsfunktion og evt. sygemelding. 
6. Sekundær forebyggelse i form af rådgivning og træningsprogrammer 
7. I mange tilfælde vil kroniske patienter hos kiropraktoren blive ført gennem et tværfagligt 

tilbud fx med fysioterapeutisk øvelsesvejledning. 
 

Overenskomsten åbner endvidere mulighed for at tilbyde patienter med nylig opstået diskusprolaps i 
lænd eller nakke samt patienter med spinalstenose et målrettet behandlingsforløb med forhøjet 
tilskud 
 
Kiropraktoruddannelsen 
Kiropraktoruddannelsen er opbygget af en treårig bachelorgrad i klinisk biomekanik efterfulgt af en 
toårig kandidatgrad i klinisk biomekanik.  Den femårige uddannelse afsluttes med titlen cand.manu.  
Efter et års postgraduat turnusuddannelse, der er en praktikperiode med supervision af en autoriseret 
kiropraktor, meddeles autorisation som kiropraktor af Sundhedsstyrelsen. 
 
Ret til at udøve virksomhed som kiropraktor og betegne sig som kiropraktor har kun den, der har 
modtaget autorisation som kiropraktor. En oversigt over autoriserede kiropraktorer med klinikker 
kan ses på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside, www.kiropraktor-foreningen.dk. 

LINK 
Det Socialt-Kiropraktiske Samarbejde 
http://www.danskkiropraktorforening.dk/Global/Foldere/Det%20Socialt%20Kiropraktiske
%20Samarbejde.pdf 
 
Dansk Kiropraktorforening 
http://www.danskkiropraktorforening.dk 
 
Blanketter fra Kommunernes Landsforening 
http://www.kl.dk/Vejledninger-og-varktojer/Socialkiropraktisk-samarbejde-
id33859/?n=0&section=200909 
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