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Bilaga 1

Motion 6 Peter Lövgren

Öppna upp för medlemskap i LKR för vissa kiropraktorer med svensk utbildning, som inte har godkänd ECCE
utbildning (detta har ju de facto gjorts för kiropraktorer som graduerat från Odense, Zürich, Madrid och
Barcelona innan dessa institutioner fått fullt godkännande från ECCE vilket de får först efter att 1:a årgången är
graduerad)).

Med vänlig hälsning
Peter W. Lövgren, D.C.

Styrelsen svar:
Tack för motionen.
Professionen befinner sig idag i ett annat läge än vi var för ett tiotal år sedan. Vi märker att vare sig
befolkningen eller myndigheter gör någon skillnad mellan svenskutbildade eller utlandsutbildade
kiropraktorer. Politiker ser med skepsis på den konflikt som varat genom åren och vi kan se att genom att inte
inkludera de svenskutbildade kiropraktorerna i vår förening blir vi själva exkluderade från viktiga arenor, något
som redan tydligt påverkat våra kommande medlemmar inom legitimationsprocessen där LKR haft otillräckligt
inflytande.
Vi har under flera år arbetat hårt och lagt stora resurser för en universitetsutbildning i Sverige och trots låga
medlemstal kommit långt i vår strävan men aldrig nått hela vägen fram. Om vi tittar på vårt grannland Norge
med de avsevärt mycket större resurser de som förening besitter har de inte heller nått hela vägen även om
det nu känns närmre än någonsin att Norge lyckas etablera en utbildning.
Styrelsen anser att det är på tiden att professionen i Sverige samlar sig med så många som möjligt av landets
950 legitimerade kiropraktorer för att skapa ökade möjligheter och nå framgång för professionen in i
framtiden. Vi ser framför oss en yrkesgrupp som fyller ett större samhällsansvar, träffar fler av dem som har
behov av vår hjälp, och på så vis skapar professionen en bättre position och möjligheter till fler karriärval.
Styrelsen är övertygad att genom att erbjuda LKR-medlemskap till samtliga legitimerade kiropraktorer i Sverige
skapar vi de största möjligheterna för att komma vidare i påverkansprocessen att utbildningar i Sverige ska
kvalitetskontrolleras genom en ECCE-ackreditering.
Styrelsen föreslår att motionen bifalles och att SKHS utbildade kiropraktorer får möjlighet att bli medlemmar i
LKR.
För att bifalla motionen föreslår styrelsen följande stadgeändringar:
§1.2.2 ändras från
Till aktiv medlem, associerad medlem eller assistentmedlem får antagas den som har fullbordat utbildning vid
institution som innehar ackreditering enligt European Council on Chiropractic Educations (ECCE) Standards eller
erhållit statlig högskoleexamen motsvarande ECCE standard och har erhållit legitimation för verksamhet i
Sverige. För kiropraktorer legitimerade i Sverige, ej utbildade vid ECCE ackrediterat utbildningsinstitut får
antagas den som innehar en doktorsgrad eller bedriver doktorandstudier inom relevanta områden för
professionen.
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Till
Till aktiv medlem får den antas som har svensk legitimation som kiropraktor.
Till associerad medlem eller assistentmedlem får den antas som har fullbordat utländsk utbildning som innehar
ackreditering enligt European Council on Chiropractic Education (ECCE) eller svensk kiropraktorutbildning som
leder till svensk legitimation. Det är ej tillåtet att vara medlem i annat svenskt kiropraktorförbund.
§ 1.2.7 ändras från
Till Studentmedlem får den antas som är under utbildning på en ECCE ackrediterad skola eller på en skola med
statlig högskoleexamen som motsvarar ECCE standard för kiropraktorer. Som studentmedlem är du befriad
från medlemsavgift.
Till
Till Studentmedlem får den antas som är under utbildning på en utländsk ECCE ackrediterad skola eller på en
skola med statlig högskoleexamen som motsvarar ECCE standard för kiropraktorer eller svensk
kiropraktorutbildning som leder till svensk legitimation.
Som studentmedlem är du befriad från medlemsavgift.

§ 1.3.2 Ändras från
Ordförande väljs för ett år i sänder. Vice ordförande och sekreterare väljs jämnt år och kassör och
styrelseledamot väljs udda år. Suppleanter väljs på 2 år med jämn fördelning på jämna och udda år.
Till
Ordförande väljs för ett år i sänder. Vice ordförande och sekreterare väljs jämnt år och kassör och
styrelseledamot väljs udda år. Suppleanter väljs på 2 år med jämn fördelning på jämna och udda år.
Ordförande ska ha varit medlem i LKR under en sammanhängande period av tio år innan posten kan beträdas.
Vice Ordförande ska ha varit medlem i minst fem år innan posten kan beträdas.
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Motion nr 8 Angela Winther från årsmöte 201910005
Hej!
Jag vill lyfta frågan om införandet av ny typ av medlemskap för anställda kiropraktorer samt
möjligheten för kliniken att teckna tilläggsförsäkring (patient/ansvarsförsäkring) för varje anställd
kiropraktor?
Sist men inte minst önskas också möjligheten att teckna olycksfallsförsäkring för alla anställda
medarbetare på kliniken, dvs receptionister såväl som kiropraktorer i medlem plus försäkringen, som
de flesta klinikägare har via Nordic Försäkring.
Med tanke på medlemskap och patientförsäkring för anställda kiropraktorer, via den Klinik de
nämnda arbetar på, föreslår jag att LKR tar och kikar på det upplägg DKF (Dansk kiropraktor forening)
erbjuder, för jämförelse.
Medlemskapet är ngt billigare för den anställda kiropraktorn och patientförsäkringen finns på
kliniken under klinikägarens paraply.
Som arbetsgivare brukar man inte behöva fler ansvarsförsäkringar utan snarare tilläggsförsäkringar
för de anställda. Min revisor har ställt sig frågande till detta flera gånger nu när vårdmomsen tillträtt
och vissa av oss anställt våra tidigare konsulter.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Angela Winther, Leg. Kiropraktor

Svar från styrelsen:
Tack för motionen:
Dansk kiropraktorförening har delat upp avgifterna för medlemmar enligt följande
Klinikägare

20,000 DKK

Anställd i privat klinik

17,200 DKK (ca. 15%)

Anställd i det offentliga.

12,000 DKK (60%)

Styrelsen har resonerat kring den danska betalningsmodellen och kan se rimligheten i den med tanke
på avdragsmöjligheter olika individer besitter. En svårighet med modellen är att den gör skillnad på
våra medlemmar beroende på just den egna jobbsituationen. Medlemskapet i LKR är personligt och
kan inte skrivas av en juridisk person, att enskilda medlemmar har möjlighet att dra av kostnaderna
och att LKR är uppbyggt för att ge dessa möjligheter skapar ett fördelningspolitiskt dilemma, å ena
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sidan riskerar LKR att genom sin uppbyggnad ge fördelar till egna företagare å andra sidan om skilda
medlemsavgifter införs på basen av medlemmars arbetssituation diskrimineras.
LKR:s styrelse föreslår att stämman tar ställning till om en ny avgiftsmodell likt DKF ska utredas.

Det finns i dagsläget ett nytt förslag framtaget kring en mer anpassad försäkringslösning i strävan att
möta frågeställningarna i denna motion.
Styrelsen föreslår nedanstående försäkringar läggs till som nytt erbjudande överenskommet med
Inger Björk på Nordic försäkring.
Olycksfall för anställda:
för anställda under arbetstid samt under resa till och från arbetet. Företaget blir fakturamottagare

Patientförsäkring för enskild medlem:
nuvarande patientförsäkring d.v.s. oförändrat

Patientförsäkring för anställda:
vi skapar motsvarande patientförsäkring för företag med anställda kiropraktorer (medlemmar i LKR)
-årskostnad kiropraktor nr 1: 2 630 sek, årskostnad övriga kiropraktorer: 2 300 sek, ingen
begränsning av antal kiropraktorer.

Ansvarsförsäkring för anställda receptionister eller motsvarande administrativ personal:
patientförsäkring: ingår under ansvarsmomentet, eventuellt krav ställs gentemot företaget och inte
mot enskild personal
medlemsförsäkring Plus: samtliga anställda ingår under momenten överfall samt tjänsteresa
medlemsförsäkring Praktikförsäkring Fristående: samtliga anställda ingår under momenten
förmögenhetsbrott/rån/överfall/tjänsteresa
Förslag till ändring av avgiftsstruktur
För att skapa en mer rimlig kostnadsbild för anställda medlemmar utan möjlighet att få serviceavgiften
avdragsgill föreslår styrelsen en förändrad kostnadsfördelning enligt nedan på hur avgifter fördelas
framöver.
Avgifter:
Företagare:
Medlemsavgift så låg som möjligt, allra helst 0 kr
Serviceavgift anpassas utifrån lagd budget
Anställda:
medlemsavgift 65 % av företagares serviceavgift
Ingen serviceavgift

