7. December 2020

Agenda – 9. December 2020
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Intet tilføjet
2. Økonomi og bogføring. Kasper
Økonomien ser god ud. Det mangler nogle poster, bl.a. OIA kontingent og honorar til
bestyrelsesmedlemmer. Regnskabsåret går fra 1.4 til 31.03.
Kvitteringer skal sendes til Kasper og gerne samme dag.
Kvitteringer som er udlæg for EFFO skal noteres på det og punkterne (’EFFO – indtægter’ og ’EFFO –
udgifter’) skal tilføjes i kontoplanen. Revisor skal kontaktes mhp. disse tilføjelser i kontoplanen.
AKTION: Kasper og Hanna
3. Hjemmeside opdateringer, grafiske opdateringer, julekort, DO’s YouTube Kanal. Feedback fra møde
med Mads og Tine.
Hanna har holdt møde med Tine og Mads, og der er godt styr på opgaverne og planen. De
nødvendige ændringer for hjemmesiden, der bliver mere ”organisationspræget”, blev gennemgået.
Årets julekort bliver elektronisk. Der laves to forskellige udgaver.
Fra næste efterår vil en ’landing page’ være klar til den kombinerede EFFO – og Nordisk Konference
2022.
AKTION: Hanna
4. NOJ – antal til tryk. Bruges til PR, politiske møder, GF, Folkemødet, osv.
Der bliver printet et oplæg til næste års Folkemøde, Generalforsamling, til PR og til at gemme. Der
vurderes senere et nærmere antal oplæg, ift. hvordan situationen bliver og hvad der kan afholdes
grundet COVID-19.
5. Dobbelte ydernumre og nye takster – Sygeforsikringen ”danmark”. Feedback fra tlf. møde med
”danmark” samt opfølgning på håndtering af ydernumre ift. de forskellige IT leverandører.
Complimenta kan oprette to brugere i deres system, en til fys. og en til osteopat. CGM Equus/Etrea
arbejder på sagen, men skal have to adgange indtil videre. Terapeutbooking er kontaktet.
Danmark skifter ikke koder til indberetning fra 1.1.21.
6. IAO og ESO. Bedre service og kommunikation med de stud. Online møder i løbet af vinteren med alle
årgange.

I DO stud facebookgruppen skrives et opslag for at der er nu fundet en fra ESO og der stadig søges
en fra IAO. I det opslag bliver der informeret om dato for første møde. Tirsdag den 12/1 kl 19.00.
På det møde informeres de om, at vi tænker, der skal være en repræsentant fra 3. og 4. år grundet
information omkring kliniske supervisionstimer og ellers kan der tænkes i online-møde for disse
årgange.
Aktion: Hanna

7. Studenterrepræsentanter. Vi har fået én fra ESO, men mangler fortsat fra IAO.
Martin Kraft (4. års stud) repræsenterer ESO.
8. Dokument til de nyuddannede – feedback?
Umiddelbart er der endnu ikke feedback til vores dokument.
9. PROMs – Animeret video, info på vores hjemmeside, nyt info materiale fra Carol, samt GOsC
animerede video som vi kan bruge til inspiration. Feedback fra vores møde med Carol Fawkes. Trine,
Hanna og David
Pilotprojekt startes i det nye år. 100-150 besvarelser skal igennem for der kan lave statistik på det. I
pilotprojektet må igangværende patienter gerne indgå, men kun voksne.
Planen er at pilotprojektet skal være klar til generalforsamlingen.
AKTION: Trine, Hanna og David
10. EFFO møder. Feedback fra Hanna
Overordnet er EFFO’s fokus på, at ’løfte’ faget generelt, ved at sikre niveauet for uddannelsen,
fokusere på god grundforskning, og arbejde for regulation/autorisation for de medlemslande der
endnu ikke har opnået autorisation.
Der bliver lavet video-hilsen til medlemmer her op til jul.
Der vil blive udviklet artikler, ca. hver anden måned, fremover.
11. Oprettelse af Dansk Selskab for Osteopati. Vi har allerede gang i en facebookside –for alle
medlemmer af Danske Osteopater
Nationale Kliniske retningslinjer for ikke-medicinsk behandling af hovedpine er lagt til høring og er
lagt op i facebookgruppen. Hanna starter en tråd for at starte en dialog.
Forhåbentlig vil folk deltage aktivt, for det vil komme flere ting, hvor der er behov for dialog og
sparring. Høringsfristen er udsat til d. 31. januar 2021.
12. Orientering om Nordic Health Report – Hanna
Hanna kigger på det ved lejlighed!
AKTION: Hanna

13. Feedback fra Etisk Råd – rammer.
Rammerne er godkendte af bestyrelsen, er skrevet ned og bliver tilgængelige for vores medlemmer
via intranettet.
14. Etiske Krav, forespørgsel fra journalist på DR. Etisk Råd holder møde omkring hvorvidt vi skal/bør og
kan ændre noget i vores Etiske Krav.
Etisk råd er kommet med udkast, en tilføjelse til vores eksisterende Etiske Krav. Dette diskuteres og
en dialog tages op med Etisk Råd.
Journalisten fra DR der har kontaktet os, får et svar om, at dialogen er i gang og at resultatet skal
fremlægges for medlemmer før det præsenteres for pressen.
Punktet kommer på næste møde og bestyrelsen ’summer’ over svaret fra Etisk Råd.
AKTION: Bestyrelsen, Etisk Råd og Hanna svarer journalist.
15. Fuldtidsuddannelsen?
Hanna og Kasper har holdt et møde, en opdatering omkring hvor vi er henne, hvem har kontaktet os
og udvist interesse, men alt er på stand by grundet COVID-19.
Hanna kontakter de to aktører, sender dem en julehilsen og forslår møde/dialog i starten af 2021.
16. Spørgeskemaundersøgelse. Kvalitativ feedback igangsættes. Foreløbige info til PFA. Feedback fra
Hanna
Hanna har fået pdf’en som skal sendes videre til PFA. Nye spørgsmål er ikke formuleret endnu.
AKTION: Hanna
17. Governance Handbook
Opstart i den nye år
AKTION: Hanna og Anni
18. Ny journalbekendtgørelse. Feedback fra møde d. 4.12. Anni

Der laves 5 forskellige vejledninger til hele sundhedsvæsnet.
Vi er under den gruppe der hedder mindre specialer.
Sidsel Rohde skal gå tilsyn hos osteopaterne.
Pernille Kjærgaard er tovholder og den man skal kontakte. (Høringssvar til bekendtgørelse)
Journal:
•
•
•

Er vores arbejdsredskab
Information for patienten
Bilag/baggrund for erstatningssager

Indikation for behandling:
•

Røde flag (fys). Er der overhovedet indikation for at starte behandling.

Der skal være sammenhæng i journalen:
•

Gener, undersøgelse, behandling. Og præcis beh./øvelser f.eks. hvor mange gentagelser.

Det faglige selskab:
•
•
•

Fagspecifikke eksempler på god journal.
Fagspecifikke vejledninger, som måske skal sendes retur til sttp.
Forkortelser brugt af osteopater.

Informeret samtykke.
Begrebsliste: Hvad er behandling, behandlingssted osv. diff. af sttp
§ 15. Oversigt over oplysninger ved konkrete patientkontakter, der kan være nødvendige:
a) Patientens beskrivelse af sin situation og årsagen til kontakten samt eventuelle ønsker for
behandling.
b) Sygehistorie, nuværende tilstand og aktuel behandling.
c) Indikation for undersøgelse og behandling samt symptomer og observationer.
d) Diagnose eller sundhedsfagligt skøn om sygdommens art.
e) Behandlingsplan og status for gennemførelse af planen.
f) Udført behandling og sundhedsfaglig pleje.
g) Indtrådte komplikationer og bivirkninger m.v.
h) Ordination af lægemidler (navn, styrke, mængde, dosering og administrationsmåde,
hyppighed eller de intervaller, hvormed lægemidlet skal gives, eventuelle tidspunkter og
behandlingsvarighed, og hvornår behandlingen skal ophøre), samt eventuelt batchnummer,
jf. dog § 23 om særlige regler for biologiske lægemidler.
i) Konkret instruktion eller rådgivning af patienten, herunder telefonisk rådgivning.
j) Overvejelser hvis Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger eller
behandlingsstedets interne instrukser fraviges væsentligt. Her er det myndighedsfravigelser
og interne procedure ikke NKR der henvises til. Det er ellers det DF har tolket det som og
instruere deres medlemmer i.
19. OIA søger 6 nye bestyrelsesmedlemmer til næste års AGM. Vi vil gerne indstille Hanna så vi får
yderligere politisk indflydelse på vores profession, globalt. Som kombination til alt det arb. i EFFO,
giver det god mening, at bidrage i OIA.
Vi vil gerne have indflydelse fra Europa og som nyligt autoriseret land og samtidig har vi stemmeret i
OIA som vi gerne vil udnytte.
Kandidater skal indstilles i januar. Hvis Hanna bliver valgt ind, det sker formentlig ikke, da
kandidaterne som regel bliver indstillet op til tre gange før de bliver valgt, skal dette budgetteres.
Anni kigger på indstilling, der skal godkendes af bestyrelsen inden den sendes.
20. 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?
Dette kommer på kursus-siden på intranettet.
AKTION: Hanna og Anni

21. DO Donation til UCOs klinik – London. Der er kommet takkemail fra Charles Hunt – UCO.
Charles har sendt en stort tak for vores bidrag og det sammenhold som donationen er et udtryk for,
da dette er mere vigtigt, end selve beløbet der blev doneret. Vi donerede 10.000 dkr., til klinikken
der brændte ned. Klinikkens formål er, at kunne behandle de mennesker der ikke har råd til
osteopatisk behandling i London og omegn.

22. CEN standarden. Vi ønsker den uforandret!
Punktet bliver på listen indtil det er bekræftet at det er stemt (og gerne uforandret) fra Dansk
Standard.
AKTION: Hanna
23. Nordic Congress in Osteopathy – Online live webinars fra DO, samt øvrige bidrag fra NOA. Feedback
Vi mangler stadig bidraget fra Norge, men de har haft travlt med autorisationsprocessen. Det danske
bidrag Hana Mala-Rytter mangler at bliver uploaded.
AKTION: Hanna
24. Andre online webinars for medlemmer af DO? Søren Winge – og evt. Rene Zweedijk
Søren Winge kontaktes om at starte optagelser i uge 1, da undersøgelser optages på forhånd. Rene
er blevet kontaktet via mail, men har endnu ikke svaret. Vi skriver til ham igen i det nye år og hører
om han er interesseret. Hanna kontakter Eivind mhp. om hans kollega er interesseret i, at lave et
webinar omkring hudkræft.
AKTION: Hanna og Anni (+Asger).
25. CPD forsøgsordning
Udskydes grundet COVID-19. Er meldt ud til vores medlemmer.
26. 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!”
Udskydes til der er mulighed for at kigge på det.
27. Andet?
Punkt til generalforsamling. Gennemgang af de forskellige samarbejder med EFFO, NOA, OIA og
vigtigheden af dette. Ifølge vores vedtægter skal vi også fokusere på et samarbejde med øvrige
nationale foreninger. Herunder, ifølge §2:
•

at fremme, sammen med de udenlandske registre, anerkendelsen af den osteopatiske
profession og titel.

•

at opnå anerkendelse af den osteopatiske profession i Danmark gennem deltagelse og
udvikling af den fælles europæiske standardisering af faget osteopati

•

at deltage i de forskellige professionelle arrangementer både i Danmark og i udlandet

