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Høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til analyse af markederne 
for private kiropraktorer og fysioterapeuter. 
 
Dansk Kiropraktor Forening afgiver hermed høringssvar til Konkurrence- og Forbruger-
styrelsens analyse af markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter. 
 
Indledningsvis finder foreningen, at det er et fremstillingsmæssigt problem i analysen, 
at der ikke skelnes mellem kiropraktorer og fysioterapeuter i konklusionerne. Marke-
derne er og har udviklet sig vidt forskelligt. Mens de offentlige udgifter til fysioterapi 
har været stigende målt pr. behandling, er de faldet med over 10 pct. hos kiroprakto-
rer siden 2004. Det er misvisende, at dette ikke nævnes i analysens hovedkonklusio-
ner. 
 
Desuden er datagrundlaget vidt forskelligt for fysioterapeuter og kiropraktorer. En 
række oplysninger er kun tilgængelige for fysioterapeuter, og det er ikke tydeligt igen-
nem rapporten, hvor der kun konkluderes på baggrund af data for den ene faggruppe. 
 
I forhold til selve analysens indhold vil Dansk Kiropraktor Forening gerne påpege en 
række forhold, som vi håber og forventer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan 
rette helt eller delvist op på inden den endelige analyse offentliggøres. Foreningen vil 
pege på tre overordnede forhold, hvor vi mener, at analysen er mangelfuld, og har 
derudover en række andre bemærkninger. 
 
1. Praksisområdet er præget af konkurrence mellem de forskellige faggrupper 
 
Det er efter Dansk Kiropraktor Forenings opfattelse en mangel i analysen, at der i ana-
lysen slet ikke tages stilling til konkurrencen mellem forskellige faggrupper på praksis-
området – at markederne for de forskellige typer af sundhedsydelser betragtes som 
helt adskilte. 
 
Realiteten er, at kiropraktorer i høj grad konkurrerer med fysioterapeuter og alment 
praktiserende læger. Fx vil en patient med diskusprolaps kunne modtage ydelser flere 
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steder, der i større eller mindre grad kan substituere hinanden – og ofte vil der være 
sideløbende behandlinger flere forskellige steder. Det er i den forbindelse et meget 
vigtigt forhold, at der er meget stor forskel på graden af egenbetaling. Hos kiroprakto-
rer er egenbetalingen over 80 pct. Hos fysioterapeuter ca. 60 pct. og hos den praktise-
rende læge omtrent et rundt nul. Forskellen mellem betaling hos forskellige sundheds-
professioner er med andre ord langt større end mellem kiropraktorydelser inden for og 
uden for sygesikringen. Analysen burde derfor have taget højde for denne substituti-
onsmulighed mellem fagområder og prisfølsomheden af denne. 
 
Der er på grund af den høje egenbetaling alt andet lige en mere markedsnær allokering 
på kiropraktorområdet end på de konkurrerende markeder. Sandsynligvis vil det være 
sådan, at der efterspørges for få kiropraktorydelser i forhold til et frit marked for 
sundhedsydelser snarere end for mange, som ellers er den underliggende tone i rap-
porten. Hvis man hos lægen havde samme egenbetaling som hos kiropraktoren, ville vi 
forvente, at langt flere ville få behandlet deres bevægeapparatslidelser hos os frem for 
hos lægen.  
 
Samtidig vil foreningen påpege, at det ikke beskrives fyldestgørende, at den regulering, 
der finder sted af markederne for sundhedsydelser, er bestemt af sundheds- og forde-
lingspolitiske hensyn. Det er ikke erhvervspolitik, der er baggrund for reguleringen. 
Ønsket om, at den enkelte ikke skal bære den økonomiske risiko for egen sygdom fuldt 
ud, er udgangspunktet for reguleringen. Det er ikke for kiropraktorernes skyld. Som 
beskrevet ovenfor, er det vores forventning, at kiropraktorer ville opleve større efter-
spørgsel og måske også kunne tage højere priser, hvis der var et frit marked for alle 
sundhedsydelser. 
 
2. Produktivitetsmålet vedrørende behandlinger pr. time er ikke validt 
 
Et mere specifikt forbehold, som Dansk Kiropraktor Forening vil tage forbehold for, er 
produktivitetsmålet vedrørende antallet af behandlinger pr. time. 
 
Foreningen mener ikke, at målet er validt, da der ingen sikker viden er om, hvor mange 
timer den enkelte kiropraktor arbejder inden for sygesikringen. Vi kan oplyse, at der er 
stor variation i arbejdstiden.  
 
Der er derfor ingen viden om, hvorvidt variationen i det samlede antal behandlinger fra 
kiropraktor til kiropraktor skyldes forskelle i arbejdstid eller forskelle i timeproduktivi-
tet. Det er derfor en fejl at konkludere, at hele variationen er forskelle i timeprodukti-
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viteten. Der kan lige så godt være tale om forskelle i arbejdstid. Forskelle i arbejdstid 
har intet at gøre med produktivitet, og arbejdstid kan ikke ensrettes gennem deregule-
ring. 
 
Såfremt styrelsen er interesseret, vil vi gerne medvirke til at skabe større viden om 
variationerne i arbejdstid. 
 
3. Produktivitetsmålet vedrørende antal behandlinger pr. patient er unødigt upræcist 
og medfører for store beregnede besparelsespotentialer 
 
Dansk Kiropraktor Forening vil også forholde sig kritisk til styrelsens andet produktivi-
tetsmål – antallet af behandlinger pr. patient hos forskellige ydere. Foreningen aner-
kender, at det kan være en relevant metode til at måle produktivitet, men foreningen 
er samtidig af den opfattelse, at det kræver mere end deskriptiv statistik af antal syge-
sikringsydelser at udvikle et produktivitetsmål.  
 
Der kan være mange årsager til variationer i antallet af behandlinger mellem forskelli-
ge patienter. Karakteren af lidelsen, alder samt forudgående diagnoser og sygehistorie 
er fx faktorer, der har stor indvirkning. 
 
Da alle oplysninger om kiropraktorbehandling under sygesikringen er knyttet til et cpr-
nummer, vil det være muligt at knytte en række andre relevante baggrundsoplysninger 
om fx sygehistorie til samme cpr. via sygesikrings- og landspatientregistret. 
 
Hvis der var foretaget en statistisk analyse, hvor der var taget højde for disse forhold, 
ville det være muligt i højere grad at sige, om variation i behandlingsomfanget mellem 
ydere skyldes variationer i patientgrundlaget - eller om variationen er uforklaret. Uden 
denne viden bliver potentialeberegningerne præget af unødvendig stor usikkerhed – 
og potentialer bliver entydigt overvurderet, da enhver naturlig variation i patient-
grundlaget regnes med som en variation i produktiviteten. 
 
Det kan i den forbindelse nævnes, at man i aftalen mellem regionerne og Dansk Kiro-
praktor Forening indirekte har foretaget en sundhedspolitisk vurdering af hvor store 
forskelle i tilskudsudgiften pr. patient, der kan tilskrives patientgrundlaget. Det har ført 
til en bestemmelse om, at afvigelser på mere end 25 pct. fra gennemsnittet fører til 
kontrol og eventuel begrænsning af det tilskud, yderen kan modtage. 
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Derfor bør en potentialeberegning, når der ikke er foretaget en statistisk analyse af 
patientunderlaget foretages med det udgangspunkt, at der kun er et sikkert potentiale 
for produktivitetsforbedring for den gruppe ydere, der giver mere end 25 pct. højere 
udgifter pr. patient end den gennemsnitlige yder. 
 
Øvrige kommentarer af teknisk karakter 
 
Udover ovennævnte forhold vil Dansk Kiropraktor Forening pege på en række faktuelle 
forhold i analysen, hvor der er behov for korrektion. Disse gennemgås i det følgende: 
 

 Det bør tydeliggøres, at markedet ikke er et tilfældigt ’servicemarked’ men, at 
der er klare samfundsmæssige hensyn på alle sundhedsmarkederne.  
 

 Sammenligningen af prisudviklingen for kiropraktorydelser med prisindeks, der 
indeholder varer, bør nuanceres, da produktivitetsstigninger på kiropraktor-
ydelser, som følge af Baumol-effekten, ikke er så lette at opnå som i anden 
produktion. Foreningen finder det ikke tilstrækkeligt, at dette kun nævnes i en 
fodnote. I stedet for at sammenligne med forbrugerpriserne kunne fx sammen-
lignes relevante prisindeks, der alene indeholder tjenesteydelser. 
 

 Analysen nævner flere steder, at der allerede i dag kan være ’fremmed kapital’ 
på op til 50 pct. i kiropraktorklinikker. Foreningen mener, at det ville have væ-
ret relevant at undersøge, hvorvidt denne mulighed allerede er udnyttet i dag, 
og hvorvidt det påvirker produktiviteten positivt. 
 

 Det fremgår flere steder, at priserne på ydelser inden for og uden for sygesik-
ringen er forskellig, og at den er lavest inden for. Det afspejler ikke foreningens 
indtryk af virkeligheden, og sammenholdes rapportens spørgeskemaresultater 
(spørgsmål 26 i undersøgelsen blandt kiropraktorer) med taksterne inden for 
sygesikringen, er det svært at se forskel. Det er ikke klart, om styrelsen har 
valgt alene at bruge basistakster uden supplerende ydelser som reference-
punkt. Er det tilfældet, er det efter foreningens mening misvisende, da spørgs-
målsformuleringen lægger op til en bredere forståelse. 
 

 Det er nævnt i rapporten, at et ydernummer i København koster omkring en 
mio. kr. Det afspejler ikke foreningens indtryk af virkeligheden, og det er ikke 
klart, hvordan data er fremkommet. I det omfang, at der er brugt data fra 
spørgsmål 34 i spørgeskemaundersøgelsen blandt kiropraktorer, er det for-
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eningens indtryk, at prisen ikke kan vurderes af medlemmerne – at det er umu-
ligt umiddelbart at anslå i et spørgeskema, hvor stor en del af prisen på en 
praksis der udgøres af ydernummeret, og hvor stor en andel der udgøres af lo-
kaler, udstyr, kundegrundlag, goodwill, etc. 
 

 Foreningen har svært ved at finde overensstemmelse med de oplyste svar på 
spørgsmål 7 henholdsvis spørgsmål 31 i spørgeskemaundersøgelsen blandt ki-
ropraktorer. De synes at være modstridende, og foreningen er på den baggrund 
bekymret for, om konklusionerne om, hvad der gælder for kiropraktorer med/ 
uden ydernummer, hviler på et fejlagtigt grundlag. 
 

 Den høje egenbetaling medfører at antal behandlinger i sig selv er et konkur-
renceparameter mellem klinikkerne. 
 

DKF vil foreslå ny tekst side 14, andet afsnit til følgende: 
 

 Kiropraktorer beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og be-
handling af lidelser i bevægeapparatet samt med træning og rehabilitering. 
 

I øvrigt henvises til de bemærkninger som DKF kom med i forbindelse med gennem-
gangen af rapporten på møde den 14. november 2013 med Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen, herunder særligt at faglig kvalitet efter foreningens opfattelse fungerer 
som et væsentligt konkurrenceparameter kiropraktorer imellem, at kiropraktorer, der 
praktiserer efter overenskomsten, har mulighed for frit at ansætte andre kiroprakto-
rer, samt at spørgsmålet om produktivitetsforbedringer eksplicit er indgået i de to se-
neste overenskomstforhandlinger.   
 
Venlig hilsen 

 
Jakob Bjerre 
Direktør 
 
 


