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Vejledning om kontrolstatistik og højestegrænser
Formål
Formålet med kontrolbestemmelsen (§ 27) i overenskomst om kiropraktik
er at give regionen og samarbejdsudvalget et samlet overblik over ydelsesmønster og udgiftsniveau i regionen og de enkelte praksis. Formålet er
desuden at give praksis et samlet indblik i ydelsesmønster og i regionens
udgifter til egen praksis sammenholdt med tilsvarende oplysninger på regions- og landsplan.
Endvidere er formålet at give de regionale samarbejdsudvalg mulighed for
nærmere at undersøge og om nødvendigt gennem fastsættelse af højestegrænser at påvirke aktiviteten i de praksis, hvor serviceniveauet ligger ud
over overenskomstens forudsætninger.
Hensigten med denne vejledning er at tilvejebringe grundlaget for en ensartet samt hurtigere og mere smidig administration af overenskomstens
kontrolbestemmelse.
Kontrolstatistik og udtagelseskriterier
Hver region udarbejder hvert år en opgørelse over de samlede udgifter under et og fordelt på de to tilskudsordninger (speciale 53 og 64) samt fordelt
på ydelses-/tilskudstyper, der er præsteret det foregående regnskabsår.
Endvidere udarbejder regionen en opgørelse over det samlede antal patienter, der har modtaget kiropraktisk behandling i det foregående regnskabsår samlet samt fordelt på de to specialer.
Regionen udarbejder herudover en tilsvarende opgørelse (kontrolstatistik)
fordelt på de enkelte kiropraktorer.
I kontrolstatistikken opgøres den gennemsnitlige udgift pr. patient for den
enkelte kiropraktor sammenholdt med gennemsnittet pr. patient i regionen
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og gennemsnittet pr. patient i landet som helhed fordelt på tilskudsordninger og under et. Opgørelsen skal omfatte oplysninger om antal kiropraktorer i klinikken, dvs. antal ejere, ansatte kiropraktorer og turnuskandidater.
Kontrolstatistikken udarbejdes for hver kiropraktor i regionen og gøres tilgængelig for den enkelte kiropraktor på praksis- og afregningsportalen.
Kontrolstatistikken udarbejdes så hurtigt som muligt og som udgangspunkt inden den 1. april.
Regionen skal sikre, at kontrolstatistikken enten er tilgængelig på praksisog afregningsportalen, fremsende kontrolstatistikken til kiropraktorens eboks eller alternativt fremsende den med post til klinikken.
Når kontrolstatistikken er udarbejdet, vurderer regionen, om der er kiropraktorer, som har et så afvigende udgiftsniveau pr. patient som helhed
eller på enkeltydelser (ydelsesmønster), at der skal foretages en høring af
kiropraktorerne med henblik på eventuel efterfølgende stillingtagen i samarbejdsudvalget til, om der er grundlag for at pålægge en højestegrænse.
Her skal regionen være opmærksom på, hvor mange patienter kiropraktoren/klinikken har i de nye pakkeforløb.
Det anbefales, at regionen i relevant omfang inddrager kiropraktorer udpeget af samarbejdsudvalget i det forberedende arbejde med kontrolstatikken.
Der er i overenskomstens § 27, stk. 5 defineret følgende kriterier for udtagelse til høring:
•

Den gennemsnitlige udgift pr. patient på speciale 53 har overskredet
den gennemsnitlige udgift pr. patient i landet som helhed med 25 % eller derover.

•

Den gennemsnitlige udgift pr. patient på speciale 64 har overskredet
den gennemsnitlige udgift pr. patient i landet som helhed med 25 % eller derover.

•

Den gennemsnitlige udgift pr. patient for begge specialer under et har
overskredet den gennemsnitlige udgift pr. patient i landet som helhed
med 35 % eller derover.

Udgangspunktet for undersøgelsen er aktiviteten i ét helt kalenderår. Undtagen i overenskomstens første år, da de nye ydelser først trådte i kraft den.
1 april 2017. Regionen bør være opmærksom på dette. De kiropraktorer,
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der udtages til undersøgelse, høres om aktiviteten i det pågældende kalenderår.
Kiropraktorer, der starter i løbet af et kalenderår, kan dog også gøres til
genstand for undersøgelse, såfremt regionen finder, at aktiviteten i praksis
giver anledning hertil.
Beregning af overskridelsen for begge specialer under et
Metoden til beregning af den gennemsnitlige udgift pr. patient for begge
specialer under et, herunder om en kiropraktor overskrider udtagelseskriteriet på landsgennemsnittet +35 %, samt modregning ved overskridelse af
en højestegrænse på begge specialer under et er beskrevet i vedlagte bilag
1.
Vurdering af kontrolstatistikken – første runde
Regionen foretager indledningsvis en kritisk gennemgang af de kontrolstatistikker, som opfylder de ovenstående kriterier for udtagelse. Formålet
med denne gennemgang er at sortere eventuelle kiropraktorer fra, hvor der
allerede ved en nærmere gennemgang af kontrolstatistikken kan findes en
forklaring på afvigelserne, herunder om der er et tilstrækkeligt statistisk
grundlag for at iværksætte en nærmere undersøgelse (f.eks. få patienter),
eller hvor regionen på forhånd har kendskab til, at der foreligger relevante
grunde til afvigelserne (f.eks. en ny praksis, hvor der vil være en større del
af den ene af forundersøgelserne). I sådanne tilfælde er det unødvendigt at
gennemføre høring af kiropraktoren. Endvidere kan høring af kiropraktorer, der allerede har en højestegrænse, undlades, uanset om ydelsesforbruget fortsat falder ind under udtagelseskriterierne.
Høring af kiropraktorerne
Regionen er ansvarlig for, at høringen gennemføres. Det anbefales, at høringen gennemføres i løbet af april måned. Kiropraktoren bør normalt have
to ugers svarfrist, dog således at der tages hensyn til eventuelle helligdage
i høringsperioden.
Høringsbrevet skal indeholde oplysninger om:
•

hvilke udtagelseskriterier, der er overskredet og med hvor meget,

•

at kiropraktoren har ret til at komme med oplysninger, der kan bidrage
til at forklare det afvigende ydelsesforbrug,

•

frist for indsendelse af bemærkninger, orientering om det videre forløb,
herunder mulige sanktioner,
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•

At det er en høring, og hvis der er gode grunde til afvigelserne, vil sagen
ikke komme videre.

Regionen skal, i de tilfælde hvor kontrolstatistikken ikke er tilgængelig på
praksis- og afregningsportalen, medsende den kontrolstatistik, som høringen vedrører.
Såfremt der ikke iværksættes rykkerprocedure, hvis regionen ikke har
modtaget bemærkninger inden udløbet af den angivne svarfrist, anbefales
det, at der udtrykkeligt gøres opmærksom herpå i høringsbrevet. Ved kiropraktorens manglende svar på høringen afgøres sagen på det foreliggende grundlag.
Kiropraktoren er ikke forpligtet efter overenskomsten til at give svar på
høringen. Kiropraktoren vælger således selv, om pågældende ønsker at bidrage til at forklare ydelsesforbruget.
Regionen skal sikre, at al korrespondance som led i behandlingen af sagen
skal være adresseret og dateret korrekt. Det anbefales endvidere, at regionen sikrer kvittering for modtagelse af al fremsendt post.
Vurdering af kontrolstatistikken – anden runde
Når høringsrunden er gennemført, og kiropraktorerne har haft lejlighed til
at afgive en udtalelse foretages en opdeling i sagerne i to kategorier:
1. Sager, hvor kiropraktorens høringssvar af regionen vurderes at være tilfredsstillende og som følge heraf henlægges administrativt af regionen.
2. Sager, som skal forelægges for samarbejdsudvalget til afgørelse.

Sager i kategori 1 forelægges samarbejdsudvalget til orientering med oplysning om antal henlagte sager og angivelse af accepterede forklaringskategorier. Kiropraktoren orienteres skriftligt om, at sagen er henlagt.
Sager i kategori 2 forelægges samarbejdsudvalget til afgørelse.
Sagsfremstillingen til samarbejdsudvalget skal indeholde:
•
•
•

oplysning om hvilke udtagelseskriterier, der er overskredet og med hvor
meget,
gengivelse af kiropraktorens forklaringer,
stillingtagen til kiropraktorens forklaringer.

Følgende skal vedlægges som bilag til sagsfremstillingen:
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•
•

•

Kontrolstatistik
høringsbrev fra regionen
høringssvar fra kiropraktoren.

Har kiropraktoren ikke svaret på høringen, afgøres sagen på det foreliggende grundlag, dvs. det lægges til grund, at kiropraktoren ikke har yderligere oplysninger, der kan bidrage til at forklare det afvigende udgiftsniveau.
Har kiropraktoren svaret på høringen, skal dennes oplysninger indgå i vurderingen af det høje udgiftsniveau, og sagsfremstillingen skal forholde sig
til kiropraktorens påstande.
Ved gennemgangen af kontrolstatistikken og undersøgelsen af årsagerne
til det høje udgiftsniveau pr. patient bør man være opmærksom på følgende
forhold:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

alders- og kønsfordelingen for patienterne
fordeling af patienterne på henholdsvis speciale 53 og 64, herunder i
hvilket omfang klinikken anvender ydelserne i pakkeforløb
om ydelsesforbruget lægger sig op ad forudsætningerne i overenskomsten i forhold til antal pakkeforløb, forundersøgelser eller lignende.
om praksis er nyetableret
om ydelserne kun udføres i et begrænset antal praksis, eksempelvis
ultralydsundersøgelse og træningsydelse
om klinikken udfører røntgenundersøgelser for andre klinikker
om klinikken ikke selv udfører røntgenundersøgelser på egne patienter
om klinikken udfører røntgenundersøgelser på en stor andel af egne
patienter
om kiropraktoren har særlige kompetencer (f.eks. i forhold til behandling af handicappede børn)
andre relevante forhold, f.eks. aktivitet afledt af § 2-aftaler.

I en del tilfælde vil det ikke være muligt at dokumentere, i hvilken grad
kiropraktorens argumenter kan forklare afvigelsen. I så fald må samarbejdsudvalget foretage et samlet skøn ud fra kiropraktorens argumenter og
praksisbetingelser sammenholdt med ydelsesmønsteret i andre sammenlignelige praksis.
Det kan være relevant at foretage yderligere undersøgelser for at af- eller
bekræfte kiropraktorens påstande. Hvis resultatet af den samlede undersøgelse tilvejebringer nye oplysninger, der er til ulempe for kiropraktoren,
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skal sekretariatet for samarbejdsudvalget høre kiropraktoren over den endelige sagsfremstilling og indstilling. Kiropraktoren skal gives en rimelig
høringsfrist, dvs. mindst en uge.
Afgørelsen vedr. kategori 2-sager
På baggrund af de samlede foreliggende oplysninger træffer samarbejdsudvalget i enighed én af følgende beslutninger:
1. At samarbejdsudvalget på det foreliggende grundlag kan acceptere kiropraktorens ydelsesmønster og derfor ikke vil foretage sig yderligere i
sagen. Kiropraktoren orienteres skriftligt.
2. At samarbejdsudvalget henstiller til kiropraktoren, at aktivitetsniveauet
tilpasses landsgennemsnittet på enten speciale 53, speciale 64 eller
begge specialer under et. Dette gælder afvigelser fra gennemsnittet i
såvel opad- som nedadgående retning.
Kiropraktoren orienteres skriftligt og gøres opmærksom på, at en henstilling kan blive efterfulgt af, at samarbejdsudvalget ved behandling af
det følgende års kontrolstatistik beslutter at fastsætte en højestgrænse
for kiropraktoren. Det vil i så fald ske efter en fornyet høringsproces og
en konkret vurdering på baggrund af den seneste kontrolstatistik.
3. At kiropraktoren pålægges en højestegrænse for udgifterne pr. patient
på enten speciale 53, speciale 64 eller begge specialer under et. Højestegrænsen fastsættes som en maksimal procentoverskridelse af den
gennemsnitlige udgift pr. patient i landet som helhed.
Samarbejdsudvalgets begrundede afgørelse fremsendes til kiropraktoren. Konsekvenserne af højestegrænsen skal fremgå af brevet. Højestegrænsen har virkning fra starten af det kvartal, der følger efter fremsendelsen af afgørelsen.
I brevet skal der informeres om, at højestegrænsen kan påklages til
Landssamarbejdsudvalget inden 6 uger fra modtagelsen af brevet. Klage
kan enten ske ved skriftlig henvendelse direkte til Landssamarbejdsudvalget, eller ved at kiropraktoren inden for 6 ugers fristen beder samarbejdsudvalget om at forelægge sagen for Landssamarbejdsudvalget.
Anke til Landssamarbejdsudvalget har opsættende virkning (se overenskomstens § 27, stk. 8).
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Manglende enighed i samarbejdsudvalget
Hvis samarbejdsudvalget ikke kan opnå enighed om en afgørelse, skal sagen forelægges for Landssamarbejdsudvalget. Ved indsendelsen til Landssamarbejdsudvalget medsendes samtlige af samarbejdsudvalget indhentede oplysninger samt den kontrolstatistik, som danner baggrund for sagen.
Klager til Landssamarbejdsudvalget
Hvis en kiropraktor ønsker at klage til Landssamarbejdsudvalget over en
pålagt højestegrænse skal samarbejdsudvalgets sekretariat fremsende følgende materiale til Landssamarbejdsudvalget:
•
•
•
•
•
•

Kontrolstatistikken
Høringsbrev til kiropraktoren fra regionen
Kiropraktorens høringssvar
Uddrag af referat fra det samarbejdsudvalgsmøde, hvor sagen blev behandlet
Samarbejdsudvalgets brev til kiropraktoren, hvorved afgørelsen meddeles
Kiropraktorens klagebrev (hvis det ikke er fremsendt direkte til Landssamarbejdsudvalget)

Tidsmæssigt kan proceduren opsummeres, som det er beskrevet i skemaet
nedenfor.
Figur 1. Vejledende tidslinje for kontrolstatistik
Tidspunkt

Aktør

Begivenhed

Primo marts

Region

Årsopgørelse vedr. det forudgående år.

Marts-april

Region

Vurdering af kontrolstatistik – første runde,
stillingtagen til, hvilke praksis skal høres.

Ultimo april

Region

Høring af kiropraktorer, hvis ydelsesforbrug
overstiger udtagelseskriterierne.

Maj

Region

Vurdering – anden runde, udarbejdelse af
sagsfremstillinger og indstillinger til SU om sagernes afgørelse.
Sager, hvor kiropraktorens høringssvar vurderes at være tilfredsstillende, henlægges.

Juni

SU

Træffer afgørelse om højestegrænser og beslutter henstillinger om at tilpasse ydelsesforbruge.
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Inden 1. juli

Region

Afgørelser i SU fremsendes til berørte praksis.

September /
oktober

LSU

Evt. behandling af ankesager

Følger af højestegrænsen og henstillinger
Når en praksis er blevet pålagt en højestegrænse eller en henstilling om
tilpasning af ydelsesmønsteret, påhviler det regionen at stille kvartalsstatistikker til rådighed. Formålet er, at praksis kan følge med i, hvordan
ydelsesforbruget ligger i forhold til højestegrænsen. Kvartalsstatistik for
årets 1. kvartal skal være til rådighed for praksis senest den 1. juni, for 2.
kvartal senest den 1. september, for 3. kvartal senest den. 1. december og
for 4. kvartal senest den 1. marts. Årsstatistikken kan ikke erstatte statistikken for 4. kvartal.
Når årsopgørelsen for praksis’ udgifter pr. patient set i forhold til gennemsnittet pr. patient i landet som helhed fordelt på tilskudsordninger og
under et foreligger, gøres højestegrænsen endeligt op for det pågældende
år. Hvis praksis har fået udbetalt tilskud, som overstiger højestegrænsen,
foretager regionen opkrævning heraf eller modregner beløbet i praksis’
almindelige honorarafregning.
Hvis en højestegrænse ikke er pålagt pr. 1. januar, men pr. et andet kvartals begyndelse foretages årsopgørelsen pr. denne dato, ligesom højestegrænsen gøres op pr. denne dato for det forudgående år.
Bortfald og forlængelse
Det følger af overenskomsten, at en højestegrænse er gældende indtil
praksis’ ydelsesniveau har ligget under den fastsatte højestegrænse i to
år. Herefter bortfalder højestegrænsen automatisk.
En højestegrænse kan dog forlænges for et år ad gangen af samarbejdsudvalget med en nærmere angivet begrundelse.

Bilag 1. Eksempler på hvordan der skal modregnes, hvis
der er en fælles højestegrænse eventuelt samtidig med en
højestegrænse på det ene eller begge specialer.
I eksemplerne er der lagt følgende til grund:
Begge specialer Speciale
under et
53

Speciale
64

Gennemsnit udgift pr. patient

kr. 333

kr. 291

kr. 597

Højestegrænse

kr. 450

kr. 364

kr. 746
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Disse udgifter pr. patient er et eksempel som kan adskille sig fra det aktuelle udgiftsniveau.
Udgiften pr. patient på specialerne under et fremgår ikke af kontrolstatistikken men skal beregnes i regionen. Beregningen ser således ud:
((A*X) + (B*Y))/C = Z
Hvor:
•
•
•
•
•
•

A er antal patienter på speciale 53
X er udgiften pr. patient på speciale 53
B er antal patienter på speciale 64
Y er udgiften pr. patient på speciale 64
C er det samlede antal patienter
Z er udgiften pr. patient under et

I det første eksempel er højestegrænsen overskredet på både begge specialer hver for sig og på specialerne under et.

Eksempel 1
Antal patienter i alt
Udgift pr. patient
Samlet udgift før modregning

Begge specialer
under et
Speciale 53

Speciale 64

1.895

922

973

kr. 670

kr. 399

kr. 927

kr. 1.269.849

kr. 367.878

kr. 901.971

Modregning

kr. 417.099

Samlet udgift efter modregning

kr. 852.750

Alle tre højestegrænser er overskredet, men det er kun overskridelsen på
den fælles højestegrænse på specialerne under et som skal modregnes.
Udgiften pr. patient på hvert af de to specialer indgår i beregningen i den
samlede udgift pr. patient på begge specialer under et. Dermed indgår
også overskridelsen af højestegrænserne i den samlede overskridelsen på
de to specialer under et.
I det andet eksempel er højestegrænsen overskredet på det ene speciale
(her speciale 53) og på begge specialer under et.

Eksempel 2
Antal patienter i alt

Begge specialer
under et
Speciale 53
1.895

Speciale 64
922

973

Udgift pr. patient
Samlet udgift før modregning

kr. 577

kr. 399

kr. 1.092.763

kr. 367.878

Modregning

kr. 240.013

Samlet udgift efter modregning

kr. 852.750

kr.Side
74510
kr. 724.885

Som det fremgår, er udgiften pr. patient på speciale 64 i dette eksempel
lige under højestegrænsen.
Højestegrænsen er overskredet på både speciale 53 og begge specialer
under et. Men også i dette tilfælde er det kun overskridelsen på den fælles
højestegrænse, der skal modregnes.
I det tredje eksempel er alene højestegrænsen på begge specialer under et
overskredet.

Eksempel 3
Antal patienter i alt
Udgift pr. patient
Samlet udgift før modregning

Begge specialer
under et
Speciale 53

Speciale 64

1.895

922

973

kr. 559

kr. 363

kr. 745

kr. 1.059.571

kr. 334.686

kr. 724.885

Modregning

kr. 206.821

Samlet udgift efter modregning

kr. 852.750

Her er der kun mulighed for at modregne overskridelsen på begge specialer under et. På de to specialer hver for sig er udgiften pr. patient under
højestegrænsen.
I det sidste eksempel viser en situation hvor højestegrænserne på specialerne hver for sig ikke bare er overholdt, men hvor udgiften pr. patient på
hvert af specialerne har nærmet sig regionsgennemsnittet. I dette eksempel betyder det, at den samlede udgift pr. patient lige præcis holder sig på
højestegrænsen.

Eksempel 4
Antal patienter i alt
Udgift pr. patient
Samlet udgift før modregning

Begge specialer
under et
Speciale 53

Speciale 64

1.895

922

973

kr. 450

kr. 290

kr. 601

kr. 852.750

kr. 267.583

kr. 585.167

Modregning
Samlet udgift efter modregning

kr. 0
kr. 852.750

Her er der ikke anledning til nogen modregning.

Med venlig hilsen

Tina Vester Jensen
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