14. november 2020

Agenda – møde den 21. november 2020
1.

Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?

Et par punkter et tilføjet.
2.

Hjemmeside opdateringer, grafiske opdateringer, julekort, DO’s YouTube Kanal. Feedback fra møde med Mads
og Tine.

Mødet er ikke blevet afholdt endnu. Hjemmeside skal gøres mere professionelt.
Julekort bliver udarbejdet til hhv. samarbejdspartnere og medlemmer. De bliver sendt elektronisk.
Aktion: Hanna holder møde med dem i næste uge vedr. flere forskellige opdateringer (”Ansigtstløft” og ny opbygning af

hjemmesiden, Nordisk Osteopati Congress, CPD osv.), Opdatering af YouTube Kanal + julekort.

3.

Referat fra planlægningsmøde d. 12.nov - Anni og Hanna

Referat er send til bestyrelsen og lagt på intranet.
https://www.danskeosteopater.dk/wp-content/uploads/2020/11/Planlaegningsmoede-Anni-Hanna-12.11.pdf

4.

Dobbelte ydernumre og nye takster – Sygeforsikringen ”danmark”. Feedback fra tlf. møde med ”danmark”
samt opfølgning på håndtering af ydernumre ift. de forskellige IT leverandører.

Vores medlemmer er informerede. Bestyrelsen laver ”lobby-arbejde” hos de forskellige udbydere, hver især, for at se
om der kan arbejdes på mere simple løsninger på sigt. Der er taget kontakt til: Complimenta, Compu Group (equus og
etrea), Terapeutbookning og Easy me. Ellers opfordres medlemmerne også selv til at tage kontakt til dem.
Aktion: Hele bestyrelsen

5.

Feedback omkring uretmæssigt brug af video – Tina R.

Der er sendt information til Tina omkring en advokat, der arbejder med lignende sager om ophavsret.
6.

PROMs – Animeret video, info på vores hjemmeside, andet info materiale. Trine, David og jeg holder møde
med Carol Fawkes. Kick off! Tidsplan!

Trine gennemgår korrektioner og sender til Hanna og David til gennemlæsning inden møde med Carol 30. november.
PROMs skubbes lidt tidsmæssigt grundet COVID-19, hvilket andre lande også har gjort. Hele bestyrelsen, inkl.
suppleanter, udfører alt arbejdet omkring pilotfasen, hvor der skal indsamles 100-150 datasæt. Derefter kan den
danske PROMs sættes i gang hos vores medlemmer når alle data er klar.
Aktion: Hanna, David og Trine

7.

EFFO Network Members Meeting – feedback. Anni deltager online på DO’s vegne.

Anni deltager som repræsentant for DO til disse online møder.
Der er fire forskellige arbejdsgrupper: Regulation Working Group, Communication Working Group, Education Working
Group og Research Working Group, hvor man udvikler de forskellige områder og støtter hinanden. Det kan være
relevant at få en fra bestyrelsen med snarest i Education Working Group.
8.

Oprettelse af Dansk Selskab for Osteopati. Start med facebookside –for alle medlemmer af Danske Osteopater

Bestyrelsen bliver enige om, at oprette et fagligt selskab/forum for osteopati. Vi laver en facebook-gruppe, hvor det der
er fagligt relevant kan blive delt og diskuteret. I gruppen kan bl.a. deles: NKR, høringssvar, studier, bekendtgørelser osv.
Bestyrelsen står for siden. Alle medlemmer kan være med og kan dele, men DO står for at ’rydde op’, hvis der bliver
postet noget der ikke hører til i gruppen.
Domæne bliver købt.
Aktion: Hanna – oprettelse af gruppe. David – køb af domæne.

9.

Orientering om Nordic Health Report – Hanna

Der er udgivet en længere rapport omkring sundhedssystemet i de Nordiske Lande. Det vil Hanna sætte sig ind i og
læse.
Aktion: Hanna

10. Feedback fra Etisk Råd – rammer?
Første samarbejde og afgørelse med Etisk Råd.
Der skal beskrives rammer for funktion og feedback i et samarbejde med Etisk Råd.
Aktion: Anni

11. Fuldtidsuddannelsen?
Aktion: Hanna og Kasper holder møde

12. Stud. rep. fra IAO og ESO! Feedback fra begge skoler.

Begge skoler synes det er en god ide. Der laves et oplæg i facebook-gruppe, ’osteopat d.o. og studerende i danmark’ for
at søge repræsentanter.

Aktion: Hanna

13. Spørgeskemaundersøgelse. Kvalitativ feedback igangsættes. Foreløbige info til PFA.
Der er problemer med læsningen af data’en fra i sommers. Når resultaterne downloades som excel og pdf, er den
meget svær at læse – og praktisk talt ubrugelig i denne form. Helle og Hanna har mødtes for, at finde en løsning samt
aftale rammer for næste spørgeskemaundersøgelse.
Aktion: Hanna

14. Governance Handbook
Aktion: Hanna og Anni. Opstart i det nye år.

15. Førstehjælps kursustilbud – kan/skal det sendes til alle? Selvom det er Sjællandsområdet alene? Eller skal jeg
skrive til ham og spørge om, han/de, også kan levere til Fyn og Jylland?
Der laves en liste for udbydere af førstehjælp der lægges på intranet under ’kurser’.
16. DO Donation til UCOs klinik – London
Klinikken i London er brændt ned og der er søgt donation. Bestyrelsen beslutter, at DO giver et bidrag.
17. CEN standarden. Vi ønsker den uforandret!
Den skal opdateres løbende, hvert 5. år. Standarden skulle til revision i 2020, men udskudt til 2021. EFFO og Danmark
ønsker, at standarden skal være uforandret i denne omgang. De 33 lande standarden er udgivet i, har bestemmelse.
Aktion: Hanna kontakter Dansk Standard.

18. Autorisationsafslag. En af vores medlemmer har fået afslag på sin ansøgning. Feedback herom fra vores online
møde og forskelle i behandling af ikke-EU borgere.
Der er forskel på reglerne om du kommer fra EU eller resten af verdenen. Vedkommende er informeret om reglerne og
blev opfordret til at dokumentere efteruddannelse og supervision og sende ind til STPT, samt anbefalet at ringe til dem,
for at høre hvad der reelt mangler.
19. Feedback fra online møde med Bob Shaw omkring oplæg til næste års GM, og evt. online oplæg til
medlemmer.
Hanna har holdt møde med Robert (Bob) Shaw. Han vil gerne holde oplæg til vores kommende GF. Der blev også talt
om muligheden for et evt. live webinar, forud for GF, en mere teoretisk tilgang for at gøre klar til oplægget ved GF.
Dette blev godkendt af bestyrelsen.

Aktion: Hanna

20. Nordic Congress in Osteopathy – Online live webinars fra DO, samt øvrige bidrag fra NOA. Feedback
Der har været bidrag fra Sverige, Finland og to live webinars fra Denmark. Vi håber at oplægget fra Norge bliver
uploadet til EFFO’s YouTube Kanal snart. Det ene oplæg fra Danmark er heller ikke endnu uploadet til EFFO’s YouTube
Kanal, da vores kollegaer i Norge har travlt med deres autorisationsproces som trækker noget ud.
Aktion: Hanna

21. Andre online webinars for medlemmer af DO? Søren Winge – og evt. Rene Zweedijk
Søren Winge er meget interesseret. Skal have lidt teknisk hjælp og oplægget bliver på dansk. Anni og Hanna har også
skrevet en mail til Rene, som endnu ikke har svaret. Dertil vil Hanna følge op på, hvorvidt et oplæg omkring
hudkræft/modermærker mm. kan blive aktuelt v/Evinds kollega.
Aktion: Hanna

22. CPD forsøgsordning
Aktion: Hanna holder møde med Mads, så hjemmesiden gøres klar.

23. Forsikringsformular! Forespørgsel fra Nikolaj Kaufmann. Måske er dette en god sag, at profilere os overfor DF
og DKF og evt. komme med et juridisk forslag til løsning som alle tre professioner kan blive enige om, at bruge
og gå videre med, med hjælp fra vores jurist?
”Et spørgsmål til juristen og et OBS til alle kolleger:
Jeg har i dag været i telefonisk kontakt med et af de større danske forsikringsselskaber, da jeg ikke mener, at
jeg kan dele en patients journal med dem på baggrund af deres anmodning.
De har patientens samtykke og jeg vil selvfølgelig gerne dele oplysningerne.
Dog havde de udbedt sig journalen i deres standardskrivelse med koderne/dokumenterne:
FP 106a https://www.forsikringogpension.dk/…/fp-106a-anmodning-om-o…
og
FP610 https://www.forsikringogpension.dk/…/fp-610-laegens-svar.do…
-Det bemærkes, at der i FP106a udtrykkeligt står "Anmodningen skal besvares ved brug af FP 610 (Lægens
svar)"
Da dokument FP610 skal benyttes og der her er tale om "Lægens svar" og i underskriftfeltet står der "Lægens
underskrift".
Da FP610 hedder "Lægens svar" og der står "Lægens underskrift" og ikke bare "underskrift", mener jeg ikke, at
jeg med min profession kan underskrive dette, hverken som fysioterapeut, osteopat el. lign., da jeg ikke har
den beskyttede titel "Læge". Derved er det i mine øjne dokumentfalskneri, hvis jeg underskriver i rubrikken
"Lægens underskrift" i et dokument med titlen "Lægen svar".
Jeg ringede til forsikringsselskabet og gjorde opmærksom på dette. Medarbejderen jeg talte med, kunne godt
se problematikken, men udtalte at dette er deres standard skrivelse til både fysioterapeuter og kiropraktorer
og aldrig har oplevet problemer med det.

Jeg stod dog ved mit og krævede, at de skrev en mail, hvori de udbad sig journaloplysninger uden brug af de
specifikke dokumenter - ihvertfald dokument FP610 (det bemærkes igen, at dokument FP106a skal besvares
ved brug af FP610)
Så kære jurist og bestyrelse: Har jeg ret i min sag og skal forsikringsselskabet lave deres procedure om?
Kære kolleger, såvel fys., som osteopater: i fald jeg har ret, så tjek jeres anmodninger om journalindhentning
fremover, så i ikke får ørerne i maskinen. I fald jeg har ret, tager jeg ligeledes kontakt til danske
fysioterapeuter, da det i så fald er et meget omfattende problem.
Det skal siges, at jeg har været i præcis samme situation med kommunen to gange, hvor jeg nægtede at
udlevere oplysninger, da kommunens brugte koder henviste til titlen læge og honorerede efter
overenskomsten med danske læger. Her nægtede jeg ligeledes at udlevere journalen indtil der lå anden
forespørgsel.
Hvad er jeres tanker?
Og glædelig fredag!”
Vi er lidt pressede på tiden. Så vi skubber denne her lidt frem!

24. Nordic Osteopatic Conference 2022 i København i et samarbejde med EFFO?
DO skal afholde Nordic Osteopathic Conference i København. Hanna foreslår, at afholde konferencen i et samarbejde
med EFFO, så de kan være med til at bidrage til udformning og omkostninger, da dette også vil tiltrække større
navne/kapaciteter og måske et større politisk fokus, for at gavne vores fag.
Forslaget vedtages af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dato diskuteres og slut september er i tale. Hanna foreslår en
dato og sender denne videre til bestyrelsen.
Aktion: Hanna

25. Ny journalbekendtgørelse
Hanna har været til et interessantmøde omkring en ny journalbekendtgørelse der har været arbejdet på siden start
2018. Næste møde foregår fredag 4. december. Hanna og Anni deltager online-mødet.
Der kommer en ny bekendtgørelse til næste år, der skal formidles. Den bliver ændret til at være mere specifik, hvad skal
en journal absolut indeholde, også med fokus på ikke at overimplementere. Det bliver foreningens opgave, at formidle
den så vores medlemmer bliver opdateret.
Aktion: Anni og Hanna

26. Kommunikation internt i bestyrelsen
Ved ’FYI’ behøves ikke svar, ellers svares alle fx bare med godkendt.
Mail anvendes til generelle informationer og messenger til korte beskeder eller ASAP.

27. Økonomi
Punktet skal være fast fremover.
Kasper skal orienteres omkring systemerne og generelt penge-flowet i foreningen.
Aktion: Kasper og Anni holder møde.

28. Andet?
Vores fremtidige kollegaer får en problemstilling i forhold til autorisation, da de færdiguddannede osteopater får svært
ved at dokumentere, at de har indarbejdet osteopatisk tankegang og teknikker før 1. juli 2018. Dette tidspunkt bliver
afgørende da lovgivningen trådte i kræft den dato. De studerende der først er startet efter lovgivningens ikrafttræden
skal kunne dokumentere 1000 timers klinisk supervision. Dette har vi gjort skolerne opmærksomme på.
Det kan blive et stort problem på sigt, hvis skolerne ikke lever op til standarden for uddannelsen, da timerne for klinisk
supervision ikke lever op til kravene.
Det er stadig et problem at der er flere der kalder sig osteopater, som ikke må gøre det – både studerende og
behandlere der ikke er under uddannelse. Det kan kun anbefales at der rettes henvendelse til STPT.
Der er problemer med Danica at de kræver fys-henvisning og de beskriver osteopati som en overbygning for fys. Vi skal
være opmærksomme på de forskellige krav fra forsikringsselskaberne og have kontakt med dem løbende.

Aktion: Bestyrelsen aftaler, at Hanna tager kontakt til Danica med henblik på et afklarende møde. Dertil skal vi

understrege overfor skolerne, at der kræves 1000 timers klinisk supervision for alle studerende. Det bliver således, som
udgangspunkt og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, IKKE muligt for de studerende der er startet efter den 1.7.2018,
at medregne deres timer fra klinisk supervision fra fysioterapeutuddannelsen. Danske Osteopater fortsætter med at
arbejde på, at der kan medregnes timer fra fysioterapeutuddannelsen, men ifølge CEN standarden skal majoriteten af
klinisk supervisions timer komme fra osteopati!

