24. Oktober 2020

Bestyrelsesmøde DAGSORDEN:
1. Siden sidste møde. Er der noget nyt vi skal tilføje til vores dagsorden i dag?
Intet nyt udover det der er på selve dagsorden
2. Webadministration. Vi skal have lavet flere undermapper på vores hjemmeside, PP fra årets GF skal på
osv. Status på div. hjemmeside opgaver.
Aktion: Hanna
3. PROMs – Animeret video, info på vores hjemmeside, andet info materiale. Møde med Carol Fawkes. Kick
off! Tidsplan!
Aktion: David, Trine og Hanna afholder møde i næste uge.
4. Nordic Autumn Webinars. Status
Bestyrelsen daltager alle sammen. Begge DO live webinars bliver optaget og uploadet på EFFO YouTube Channel,
så vores medlemmer kan se dem senere. Der bliver i alt to oplæg fra DK, ét fra Finland, ét fra Sverige og ét fra
Norge.
5. Fuldtidsuddannelsen. Opfølgning.
Aktion: Hanna – følger op når der er mulighed ift. COVID-19 situationen.
6. Julefrokost og Nytårstaffel. Opfølgning.
Årets Julefrokost og næste års Nytårstaffel er begge aflyst grundet COVID-19. Bestyrelsen afholder dog møde som
planlagt, lørdag d. 21.11 fra kl. 12.00.
7. Opfølgning på mails omkring studenterrepræsentanter fra hhv. IAO og ESO!
Hanna har sendt mails til IAO og ESO. IAO har svaret og synes det er en god ide. Vi afventer svar fra ESO.
8. Dette punkt omhandlede en sag af særlig personlig karakter, der bliver taget hånd om.

9. Spørgeskemaundersøgelse. Kvalitativ feedback igangsættes. Opfølgning.
Hanna har kontaktet Helle (der hjælper med det), der har sendt oversigter over resultater, der skal sendes videre
til PFA. Dertil har Helle og Hanna planlagt møde, hvor de drøfter udarbejdelse af kvalitativt spørgeskema.
Aktion: Hanna
9. Foreløbige info til PFA. Opfølgning.
Der skal sendes information til PFA. Der er kommet fra Helle
Aktion: Hanna
10. NKR – ikke medicinsk behandling af hovedpine. Opfølgning.
Processen er stadig i gang, og der er meget arbejde omkring det. Interessegruppen bliver præsenteret for de
foreløbige resultater til dagsmødet i næste uge.
11. Governance Handbook – miniudgave af EFFO’s arbejde til admin. af bestyrelsens opgaver og pligter.
Opfølgning.
Aktion: Anni og Hanna er i gang
12. Andre online webinars for medlemmer af DO. Opfølgning.
Der satses på at lave ét webinar om måneden, da vi ikke kan afholde fysiske kurser. Lige nu er der aftale om to
webinars og Hanna er i kontakt med Søren Winge om FAI. Der skal desuden tages kontakt til Charles Hunt omkring
et webinar om supervision.
Aktion Hanna
Forslag til yderligere webinars:
•

Modermærkecancer: Eivind har tilbudt at gå videre med det. Aktion: Hanna.

•

Kasper foreslår webinar om det forsikringstiltag han har kontakt til hvor man forsøger at undgå lange
sygeforløb. Aktion: Kasper

Lises (tidl. bestyrelsesmedlem) mand skal kontaktes for password og opdatering af foreningens YouTube Channel.
Aktion: Hanna

13. CPD forsøgsordning – opfølgning.
Det besluttes at CPD forsøgsordningen indstilles foreløbigt, da der ikke er optimale muligheder for
kursusdeltagelse lige nu, pga. COVID-19. Vi ser situationen an til den kommende GF. Dette skal vores medlemmer
informeres om.
Alle der har gode links til webinarer (gratis + betalte) kan sende dem til Anni, så lægger hun dem på vores
hjemmeside.
Aktion: Hanna og Anni
14. Forsikringsformular! Forespørgsel fra Nikolaj Kaufmann. Opfølgning.
Ulrich er informeret kort, men Hanna tager den op med ham, så snart vi har fået den mere presserende sag
overstået.
Aktion: Hanna
15. Møde med Topdanmark. Feedback.
Hanna har haft et møde med Topdanmark og har skrevet et mødereferat, som bestyrelsen er informeret om. Anni
uploader mødereferatet til vores intranet, så vores medlemmer kan følge med.
Aktion: Hanna og Anni
16. Møder med NOA. Herunder status på NOJ. Feedback.
Alle medlemmer er blevet informeret om, at de kan sende artikler til den kommende NOJ. Der er sendt to artikler,
fra en af vores medlemmer til Ingrid, der er redaktør på NOJ. Den ene artikel er godkendt. Hanna skriver en
artikel, samt div. nationalt indhold, som hun gjorde sidste år.
Kasper tager fat i Lau Saugman og hører om han er interesseret.
Aktion: Hanna og Kasper
17. Overgangsordningen. Brug af titlen osteopat og markedsføring af osteopati. Feedback fra møde med
DF.
Hanna har holdt møde med Danske Fysioterapeuter. DF støtter fuldt ud op om, at titlen osteopat samt udøvelse
af osteopati, KUN skal bruges af færdiguddannede og autoriserede ostepater! DF vejleder således deres
medlemmer om, at det kun er autoriseret osteopater, der kan bruge titlen og udbyde osteopati, for at tage
afstand fra de ikke autoriserede osteopater der benytter titlen uberettiget. DF’s jurist samt politiske konsulent har

ligeledes været inde over situationen, og der er således fuldt ud enighed organisationerne imellem.
Autorisationsloven, Bekendtgørelse om autorisation af osteopater samt lov om markedsføring af sundhedsydelser
blev også drøftet til mødet, da disse former det juridiske grundlag for vores udmeldinger og holdninger.
18. Møder med EFFO. Feedback.
Hanna deltager regelmæssigt i møder med EFFO, flere gange om ugen. Spring Conference og AGM, EFFO’s
Generalforsamling, bliver afholdt online d. 4,5 og 6 marts, hvor medlemmerne deltager d. 5 og 6 marts. Næste
Network Members Meeting, for alle nationale foreninger, bliver afholdt d. 23.11 fra kl. 19.30.
19. Køb af DO computer. Opfølgning.
Hanna har endnu ikke haft tid til, at købe en computer!
Aktion: Hanna
20. Kasserer - status på bogføring og revisor.
Kasper gennemgår hvordan udgifter fremover vil blive digitaliseret.
21. Anni og Hanna afholdt møde d. 1.10. Feedback.
Vores tidligere bogholder, Anne Hjøllund, blev kontaktet og samarbejdet blev officielt afsluttet, grundet
udviklingen i foreningen. Anne blev takket for hendes gode arbejde over de sidste mange år. Derudover fik Anni
og Hanna gennemgået opgaver der skulle planlægges.
22. Generalforsamling 2021.
Der gennemgås forskellige muligheder for oplæg. Det besluttes af Maurice Cheng og Robert Shaw kontaktes mhp.
oplæg til den kommende GF.
Aktion: Hanna
23. Folkemødet 2021.
Der er booket færge og overnatning til to. Vi afventer situationen om mulighed for deltagelse og om hvorvidt
Folkemødet i det hele taget kommer til, at foregå.
24. Har vi behov for, at ændre/tilføje noget i vores Etiske Krav?

Der skal udarbejdes et forslag til overordnede retningslinjer for Etisk Råds funktion, i et samarbejde med Etisk
Råd. De Etiske Krav diskuteres evt. med Etisk Råd.
Aktion: Anni og Hanna laver et udkast.
25. Forsikringsselskaber der endnu ikke dækker osteopati.
Det skal undersøges hvilke disse er og derefter skal der tages kontakt til dem.
Umiddelbart gælder det: Gjensidige/Mølholm, GF, Skandia, Forsvaret og Pension Danmark.
26. Andet?
Henvendelse om UTH. Bestyrelsen beslutter der tilbydes hjælp for maks. kr. 10.000 til jurist, samt faglig sparring
fra bestyrelsen, hvis personen er villig til at lade bestyrelsen være ind over, da der også er mulighed for læring i
dette, da der formentlig kommer flere UTH over de næste år, da foreningen vokser støt.

