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Indledning 
I praksisplanen for 2015-17 for udviklingen af kiropraktik i Region Midtjylland blev det 
aftalt at foretage en undersøgelse af henvisningsadfærd for henholdsvis praktiserende 
læger og kiropraktorer. Nærmere bestemt var formålet med beslutningen at foretage 
en vurdering af, i hvilket omfang henholdsvis praktiserende læger og kiropraktorer er 
opmærksomme på, hvorvidt der forelå brugbare røntgenundersøgelser af specifikt 
columna(hvirvelsøjlen), inden der foretoges en egen henvisning til samme 
røntgenundersøgelse af columna. 
 
Baggrunden for ønsket om en sådan analyse skal ses i lyset af indrapporterede 
tilfælde ude fra praksissektoren af en gentagen forekomst dobbeltundersøgelser. 
Ydermere har der fra regionens side også været et ønske om at få belyst forbruget af 
røntgenhenvisninger samt evnen til at respektere det gensidige samarbejde. 
 
De konkrete tilfælde kan beskrives som følgende eksempel: 

 
På indikation foretages en røntgenundersøgelse af lænden på en patient hos en 
kiropraktor. Ved en senere konsultation indenfor en kortere periode hos patientens 
egen læge eller på hospital foretages der en ny henvisning til samme 
røntgenundersøgelse af lænden. Eller vice versa! 

 
Følgende spørgsmål kan stilles: Hvorfor rekvireres de relevante billeddiagnostiske 
informationer ikke fra den første instans? Er der tale om mangel på kendskab til 
eksistensen af en allerede foretagen undersøgelse? Er der manglende kendskab til 
muligheden for at indhente de relevante billeddiagnostiske informationer? Er 
samarbejdet mangelfuldt eller er der ikke forventning om at kunne få informationer af 
den nødvendige kvalitet? Er der eventuelt andre grunde til, at der er foretaget en 
dobbeltundersøgelse? Det stillede spørgsmål går således begge veje. Er lægerne 
tilbøjelige til at foretage dobbeltundersøgelser. Er der også forekomst af 
dobbeltundersøgelser hos kiropraktorerne.  
 
Svarene på disse spørgsmål er vigtige for regionen, der understøtter disse ydelser, 
forventer samarbejde og bærer hovedparten af omkostningerne. Det er dog også af 
betydning for borgeren, der udsættes for en unødig undersøgelse, som jævnfør 
regulativerne fra SIS skal begrænses til det nødvendige. Potentielt kan der også være 
unødvendige omkostninger for borgeren selv ved en dobbeltundersøgelse. 
 
For at finde svar på nogle af disse spørgsmål er der i Region Midtjylland i 2017 
foretaget en undersøgelse af omfanget af dobbeltundersøger. Metoden valgt til det, er 
en retrospektiv sammenkørsel af to forskellige registre.  
 



 

I sekundærsektoren registreres kontakter til det regionale sygehusvæsen i 
Landspatientregistret(LPR). Herfra kan der udtrækkes data, som blandt andet kan 
fortælle, hvilke undersøgelser der er foretaget på et givent tidspunkt. Således 
registreres røntgenundersøgelser her under SKS-koder. Her er der overvejende tale 
om undersøgelser, der er foretaget på henvisning fra praktiserende læge eller 
sygehuslæge. 
 
Tilsvarende arkiverer hovedparten af de praktiserede kiropraktorer deres 
billeddiagnostik på et fælles billedarkiverings- og kommunikationssystem, som er 
etableret af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB, Syddansk 
Universitet). Kirpacs benyttes til sikkerhedsarkivering af kiropraktorernes egne 
optagelser. Ydermere fungerer systemet også som platform for udveksling af 
billeddiagnostik internt klinikkerne imellem. Således kan den enkelte bruger tilgå 
andres optagelser direkte efter en nødvendig sikkerhedserklæring. Tilslutning til 
Kirpacs er frivillig, og benyttes af næsten alle kiropraktorer med digital røntgen. 
 
En sammenkørsel af data fra disse to registre skulle give mulighed for at vurdere 
sammenfald af cpr. numre indenfor en given periode, og hvilke billediagnostiske 
optagelser der er foretaget. Det blev besluttet, at foretage en sammenkørsel af data 
for borgere fra disse to registre for at udføre analysen. 
 
Forud for datakørslen er projektet anmeldt til Datatilsynet under regionens generelle 
anmeldelse – Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Midtjylland. 
 
Metode og resultater 
Det blev besluttet, at definere en dobbeltundersøgelse, som en røntgenundersøgelse 
af samme anatomiske område inden for 1 år. Fra Kirpacs blev der rekvireret et 
dataudtræk af arkiverede røntgenundersøgelser fra klinikker i Region Midtjylland med 
undersøgelsesdato i perioden 1. april til 30. april 2015. 
 
For overskuelighedens skyld blev det valgt kun at foretage analyse af 
columnaoptagelser. Med udgangspunkt i kiropraktorundersøgelser udtrukket fra 
Kirpacs i perioden 1. -30. april blev der foretaget samkørsel med de regionale data 
1år forud for den 1. april 2015 og 1år efter den 30. april 2015. Således skulle data 
give mulighed for at sammenholde antallet patienter, der indenfor en periode på 1 år 
havde fået foretaget røntgenundersøgelse af nakke, ryg eller lænd hos både 
kiropraktor og på offentligt sygehus i Region Midtjylland i vilkårlig rækkefølge.  
 
I den valgte periode var der 39 overenskomsttilmeldte ydere hos kiropraktorerne i 
Region Midtjylland. 31 af disse, havde arkiveret optagelser i april måned 2015. I alt 
764 optagelser blev analyseret. De enkelte optagelser er blevet gennemset manuelt 
for at sikre, at rubricering af den enkelte projektion var korrekt. Dette viste sig ganske 
enkelt nødvendigt, da de lokale billedbehandlingssystemer hos kiropraktorerne er 
forskellige og giver brugerne mulighed for varierende rubriceringer af optagelserne. 8 
af de undersøgte praksis havde ikke arkiveret billeddiagnostik i den pågældende 
måned. Enten fordi der aktuelt ikke var foretaget nogen optagelser, eller fordi de 
pågældende ikke var tilsluttet KirPacs.  
 



 

 En første gennemgang af bruttoresultatet på de 764 udtræk viste, at 24 optagelser 
var fejlrubricerede og ikke var columna optagelser. 
Vurderingen af de resulterende data fra Kirpacs viste, at der var et yderligere behov 
for at foretage en finsortering af data. Kirpacs fungerer i praksis, som en filserver, 
hvor den enkelte kiropraktor kan sikkerhedsopbevare sin billeddiagnostik. De enkelte 
optagelser er fra kiropraktorernes systemer ikke tildelt noget unikt accessionsnummer, 
hvilket giver mulighed for forekomst af dubletter. Netop dette viste sig at være 
tilfældet, således at 23 poster med samme cpr. nummer og dato optrådte som 
dubletter. Fra Kirpacs kunne det oplyses, at systemet giver mulighed for at gemme 
optagelser importeret udefra til klinikkens eget system. En nærmere analyse og 
opringning til de implicerede klinikker kunne bekræfte dette sammenfald. At man 
indhenter røntgenoptagelser på patienter, der flytter fra en praksis til en anden, og i 
en del tilfælde arkiverer modtageren de indhentede optagelser i eget system, som så 
automatisk gemmer på Kirpacs. Hermed dublet i KirPacs på samme optagelse. 
 
Herefter var data reduceret til 717 personer, der i april måned 2015 havde fået 
foretaget en røntgenundersøgelse af columna hos en kiropraktor i Region Midtjylland. 
Disse data kunne herefter samkøres med de regionale registreringer i 
Landspatientregistret for personer, der i samme periode havde fået foretaget en 
røntgenundersøgelse af columna på et af de offentlige sygehuse. Der blev specifikt 
udtrukket røntgenundersøgelser registreret som én eller flere af følgende SKS-koder: 
UXRE10 (columna cervicalis), UXRE20 (columna thoracalis) og/eller UXRE30 (columna 
lumbalis). 
 
Resultatet af dette udtræk gav et resultat, der i første omgang omfattede fund på 47 
personer. En nærmere granskning af data viste endnu en gang behov for at sortere 
data for fejlkilder. Her optrådte også dubletter, hvilket var til stede i 6 tilfælde. 
Kiropraktorerne hjemtager billedmateriale fra sygehusene på CD/DVD og importerer 
det i eget lokale billedbehandlingssystem, som automatisk gemmer på KirPacs. 
Yderligere 8 optagelser viste sig ikke at være dobbeltundersøgelser, men optagelser af 
forskellige regioner foretaget hos respektivt kiropraktor eller på sygehus. 
 
Det endelige resultat viste, at 33(4,6 %) ud af de 717 røntgenundersøgelser kunne 
rubriceres som dobbeltundersøgelser ifølge det anvendte kriterium. Kiropraktorer 
havde foretaget 9(1,3 %) og sygehusene stod for 24(3,3 %) af de foretagne 
dobbeltundersøgelser. 
 
Diskussion 
De fundne data synes på ingen måde at understøtte, at der foregår ukritisk 
dobbeltordination af røntgenundersøgelser hos hverken kiropraktor eller gennem de 
offentlige sygehuse. De fremkomne tal forekommer at ligge inden for det helt 
forventede. 
Umiddelbart virker det større antal dobbeltundersøgelser på de offentlige sygehuse 
logisk. Om det er den praktiserende læge eller læge i sygehussektoren, der har 
henvist fremgår ikke af disse tal. Under alle omstændigheder må det forventes, at der 
er en overhyppighed af dobbeltundersøgelser på sygehusene, da en del patientforløb 
fortsætter her og eventuelle udredninger og opfølgninger i højere grad kræver ekstra 
undersøgelser. Dette understøttes også af tallene, der viser at et antal personer får 



 

foretaget multiple undersøgelser på sygehus, hvilket må formodes at f.eks. være på 
grund af et større udredningsarbejde. Der kan også være tale om nyopstået indikation 
i forbindelse med ny sygdom eller traume indenfor den aktuelle 1-års periode, hvilket i 
denne sammenhæng også vil figurere som dobbeltundersøgelse. 
 
Tallene understøtter også, at kiropraktorerne hjemtager undersøgelser fra såvel 
kollegaer som fra offentligt sygehus. Der var ingen eksempler på 
dobbeltundersøgelser internt imellem de praktiserende kiropraktorer. KirPacs 
billedindekset, som drives af NIKKB, benyttes af hovedparten af danske kiropraktorer 
som platform for udveksling og arkivering. KirPacs nyder som sådan stor opbakning 
og har været en succes på grund af stor brugervenlighed, og er i denne egenskab 
også en faktor, der understøtter udveksling af billeddiagnostik.  
Som følge af overenskomst med Danske Regioner i 2014, er kiropraktorerne 
forpligtede til at fremsende billeddiagnostisk epikrise til patientens praktiserende læge 
ved udførelse af røntgenundersøgelse eller ultralydskanning. Denne aftale var relativt 
ny på tidspunktet for denne analyse, og var sandsynligvis ikke implementeret fuldt ud 
hos regionens kiropraktorerne. En yderligere implementering af denne aftale vil have 
en fortsat positiv indflydelse på begrænsningen af dobbeltundersøgelser. 
 
Det kan ikke udelukkes, at der historisk set i tilbageblik har været tale om en anden 
praksis, end den her beskrevne. Det tværfaglige samarbejde udvikler sig med hastige 
skridt og et øjebliksbillede i det valgte tidsrum beskriver ikke en praksis, der måske 
har været gældende de seneste årtier. Alt tyder dog på, at de postive fund, der er 
fremkommet i denne undersøgelse, beskriver en udvikling, der også vil fortsætte de 
kommende år.  
 

 
 


