DEN SELSKABELIGE SIDE

Selskabet vil definere
god faglig standard
og foreslå målepunkter
til det risikobaserede tilsyn
Af Henrik Hein
Lauridsen,
kiropraktor, bestyrelsesmedlem
i Dansk Selskab
for Kiropraktik

Styrelsen for Patientsikkerhed har som hovedopgave at føre
tilsyn med det danske sundhedsvæsen. På baggrund af risikoanalyser,
klagesager, henvendelser fra patienter og pårørende m.m. laver styrelsen en løbende vurdering af, hvor der
er størst risiko for patienters sikkerhed. Styrelsen vælger indsatsområder, temaer og målepunkter hvert år
og foretager på baggrund af dem
blandt andet risikobaserede tilsyn.
I 2017 blev der foretaget tilsyn på
sygehuse, i almenpraksis, hjemmeplejen, kommunale akutfunktioner,
bosteder, tandklinikker samt på fysioterapeut- og fodterapeutområdet. I
udgangspunktet er det omkring 10%
af hver sundhedstype/profession,
der forventes at få tilsyn.
Kiropraktorpraksis bliver først en
del af det risikobaserede tilsyn fra
2019. Alle, der driver et kiropraktisk

behandlingssted, skal dog registrere
sig senest d. 31. december.
Målepunkterne er målrettet hver
type sundhedsaktør og er baseret på
forslag fra borgere, fagpersoner eller
faglige organisationer. Forslag bliver
overvejet, hvis de lever op til mindst
to af følgende kriterier:
• Stor sandsynlighed for, at patientsikkerheden er i fare
• Store konsekvenser for patientens
livskvalitet, funktionsevne og mortalitet
• Patientgruppens omfang
• Der er tale om en særligt sårbar
patientgruppe
• Aktualitet - fx i forhold til sundhedsvæsenets aktuelle udvikling
• Relevans i forhold til de af styrelsen udpegede indsatsområder
Dansk Selskab for Kiropraktik ønsker
at udarbejde forslag til målepunkter

De risikobaserede tilsyn på fysioterapiområdet havde i 2017 følgende målepunkter
Patientforløb og journalføring fx:

Generelt fx:

• Identificerbare, daterede og signerede journaler
• Journaler på dansk og forståelige
• Journaler med indikation for undersøgelse/behandling
• Journalopbevaring

• Interview om håndtering af sikring mod forveksling
• Interview om patienter, der har brug for førstehjælp
• Screening for alvorlig patologi (røde flag)
• Interview om utilsigtede hændelser
• Adgang til håndhygiejne
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samt definere god faglig standard
ved at udarbejde kiropraktorfaglige
kliniske vejledninger på områder,
som ikke er beskrevet i fx nationale
kliniske retningslinjer. Vejledningerne
vil sætte en standard for god praksis
i forhold til anamnese, undersøgelse,
diagnostik, behandling og andre relevante emner. Herved har vi mulighed
for at definere minimumsstandarder
for vores virke og foreslå målepunkter.
Arbejdet er placeret i vores fokusgruppe for evidensbaseret praksis
(EBP), og opgaven med udarbejdelse
af kliniske vejledninger for god faglig standard er godt i gang. EBPgruppen holder en åben workshop 3.
februar, hvor det videre arbejde skal
påbegyndes og planlægges. Håbet
er, at 3-5 kliniske vejledninger bliver
udarbejdet og færdiggjort i løbet af
foråret.

En klinisk vejledning er en beskrivelse af god klinisk praksis inden
for en klinisk problemstilling, der er
hyppigt forekommende og medfører
diagnostisk eller behandlingsmæssig
usikkerhed og variation i kiropraktorpraksis. Den bygger på både evidens
og konsensus om ’best practice’.
Kliniske vejledninger kan komplementere og supplere de nationale
kliniske retningslinjer (NKR).

INVITATION TIL WORKSHOP PÅ VEJLEFJORD HOTEL
Kære kollegaer,
Verden er et foranderligt sted,
også for kiropraktorer. Som Lise
Hestbæk så levende skitserede i
sin tale ved årets generalforsamling, så er vi kommet milevidt
som profession, siden de første
kiropraktorer kom hjem fra USA.
Med DKF’s nye målprogram
og den nye paragraf 1 i vedtægterne har vi i fællesskab vedtaget
at påtage os et (endnu større)
samfundsansvar og derved
bidrage yderligere til den danske
folkesundhed som en del af det
etablerede sundhedsvæsen.
Der er mange krav, vi skal leve
op til. Alt sammen for at skabe
de bedste rammer for vores
patienter – disse krav har vi nu
mulighed for at påvirke.
De fleste af jer er allerede
bekendte med den igangværende
akkrediteringsproces, og inden
for et par år kommer det nye
risikobaserede tilsyn fra Styrelsen
for Patientsikkerhed til vores
profession, hvor enkelte af os
vil skulle dokumentere, hvordan

vi lever op til gode standarder.
De standarder kan vi selv være
med til at sætte, som du kan
læse om på modsatte side,
og det er formålet med vores
workshop. Vi skal i fællesskab
sørge for, at standarderne bliver
realistiske i en travl hverdag og
samtidig hjælper os til at give
vores patienter den bedst mulige
undersøgelse.
Meld jer derfor til workshoppen. Ud over morgenmad og
frokost tilbyder vi, i samarbejde
med Vejlefjord Hotel, 20% rabat
på efterfølgende overnatning evt.
med ledsager, samt mulighed
for adgang til deres uovertrufne
spafaciliteter.
Vi glæder os til en sjov og
produktiv dag i gode kollegaers
selskab.

Hvornår: 3. Februar 2018 kl. 9.30-16.00
Hvor: Vejlefjord Hotel
Pris: Gratis
Tilmelding: ebp@dskkb.dk

De bedste hilsner
Fokusgruppen for
evidensbaseret praksis
Dansk Selskab for Kiropraktik

15.15

KAFFE/KAGE

15.30

Plenum 3: Hvor langt er vi nået? Fremtidige planer:
Skal der afholdes flere møder i grupperne? Hvem gør hvad?
Validering af viden – inddragelse af forskere. Høringsparter.
Afslutning

Program
Kliniske vejledninger i kiropraktorpraksis
09.30

ANKOMST, KAFFE OG RUNDSTYKKER

10.00

Velkommen, baggrund for arbejdet med kliniske vejledninger
og rammesætning for dagen
Hvad er en klinisk vejledning, og hvad er det ikke?
Plenum 1: Brainstorm over relevante emner,
gruppering/subgruppering
Gruppearbejde 1: Indsamling af viden - hvilken eksisterende viden
findes der? Sammenligning og umiddelbar kvalitetsvurdering

10.15
10.30
11.00
12.30

FROKOST

13.15
13.45

Plenum 2: Opsamling, idéudveksling og “hvad mangler vi af viden?”
Gruppearbejde 2: Samling/udarbejdelse af konkrete
elementer i de kliniske vejledninger

16.00

Dynamic Tape
– Den Biomekaniske Tape

Vi afholder løbende egne og
private Dynamic Tape kurser.
Kontakt Torben Blenstrup på
torben@alfacare.dk eller
tlf.nr. 21221010 for mere
information.

Dynamic Tape er IKKE kinesiologi- eller sportstape men er en meget elastisk
tape, der strækker sig i alle retninger og har en stærk rekyl evne. Dynamic
Tape giver en stærk mekanisk reducering af belastningen på belastet/skadet
væv, assisterer svage muskler og forbedrer alignment. Samtidig bevares
fuldt bevægelige udslag, hvilket er nødvendigt for at opnå en god funktion
uden kompensatoriske bevægelser.
Dynamic Tape vinder mere og mere frem for dens mange muligheder
”hulle der kan være mellem at anvende sportstape og kinesiog lukker ”hullet”,
ologitape. Derudover baserer det sit kliniske ræsonnement på grundig
undersøgelse sammen med viden om anatomi og fysiologi for at finde
ud af, hvilke strukturer der er overbelastet.

Danmarks bedste Dynamic Tape instruktør,
Torben Blenstrup, giver gerne dig og din
arbejdsplads en gratis Dynamic Tape introduktion.

Læs mere om Dynamic Tape på
www.dynamictape.dk eller facebook «Dynamic Tape i Danmark»
AlfaCare Danmark tilbyder et meget bredt produktsortiment til konkurrencedygtige priser. Derudover
tilbyder vi kurser med høj faglighed og vi står altid klar til at hjælpe dig med at hjælpe andre. Se hele vores
sortiment på www.alfacare.dk. Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning så kontakt os endelig på
tlf.nr. 34118888 eller mail info@alfacare.dk.
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