16. Januar 2021

Agenda – 20. Januar 2021
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Intet tilføjet
2. Økonomi. Kasper
Foreløbigt regnskab gennemgås. Nogle punkter skal udspecificeres, f.eks. kontingenter til EFFO og OIA der
skal fremgå tydeligt for overblikkets skyld.
Der er to muligheder for at medlemmerne kan gennemgå bilagene:
1) Der kan holdes møde med revisor
2) Vi kan have en tilføjelse til det program vi har, hvilket vil være en ekstra udgift.
Bestyrelsen taler muligheder igennem. Hvis der er ønske fra medlemmer om at se bilag og uddybelse af
disse, skal der vælges en repræsentant mellem medlemmerne, hvorefter denne holder møde med revisoren.
Dette skal der være enighed om fra hele generalforsamlingen.
Kasper holder møde med revisoren.
AKTION: Kasper (møde med revisor)
3. Generalforsamling – agenda – workshops fra fredag 23.april! Se vedlagt forslag
Der er ønsker om flere oplæg og at samle oplæggene, specielt for de medlemmer der f.eks. kommer fra
Jylland og Fyn.
Derfor aftales, at Generalforsamlingen i år starter allerede fredag, den 23. april, med workshops og lørdag
den 24. april med oplæg og selve Generalforsamlingen. Der bliver to muligheder for tilmelding:
1) Både fredag + lørdag, eller
2) Blot lørdag

Der indføres et gebyr ved sent afbud eller hvis man bliver væk, da det nu bliver dyrere at leje
konferencefaciliteter med forplejning, samt yderligere udgifter til oplægsholdere, når vi også skal betale for
workshops om fredagen.
Der diskuteres om det er relevant at sætte kontingentet op for de studerende, da de har forsikringsdækning
(kollektiv erhvervsansvarsforsikring), adgang til billigere kurser når dette kan lade sig gøre pga. C-19, gratis
webinars, og mulighed for at deltage gratis i Generalforsamling + workshops, alt sammen inkluderet for blot
750 kr om året. Vi aftaler, at vi vil foreslå en kontingent forhøjelse til stud. medlemmer fra nuværende 750 til
950 kr. Dette forelægges medlemmerne til den kommende Generalforsamling.
AKTION: Hanna
4. Hjemmeside opdateringer, grafiske opdateringer, DO’s YouTube Kanal. Feedback fra møde med
Mads og Tine.
Det skal tages kontakt til Mads, vores web.admin. Mads er lige blevet far, og har derfor travlt, men Hanna
følger denne opgave til dørs. Hanna har regelmæssig kontakt med Tine, grafiker, og al materiale der skal
komme fra Tine, er der styr på. Vi skal bare også have Mads med på banen, så vi kan nå, at implementere de
ændringer vi har behov for, før d. 24. april.
AKTION: Hanna
5. NOJ – 200 stk. til tryk? Priser. Bruges til PR, politiske møder, GF, Folkemødet, osv.
Hvor mange NOJ vil være relevant at få printet. Der skal indhentes tilbud for forskellige antal, ml. 200-300
stk. Vi kan også bruge de der er tilbage når vi afholder NOA – EFFO congress i 2022.
AKTION: Hanna
6. Status på dobbelte ydernumre og nye takster – Sygeforsikringen ”danmark”. Feedback fra tlf. møde
med ”danmark” samt opfølgning på håndtering af ydernumre ift. de forskellige IT leverandører.
I Terapeutbooking kan osteopater oprettes med to forskellige ydernumre og klikke af på, hvilken bruger man
har oprettet ydelsen i. Det samme gør sig gældende for Complimenta. Derudover kan de osteopater der
fortsat udøver fys. ydelser, udstede en regning, som pt. så selv kan uploade og søge tilskud til via
”danmarks” hjemmeside, hvilket er ganske nemt.
Der er lavet oplæg omkring dette som ligger i gruppen på Facebook
7. Reklame – vores børn – se email
Det bliver en for snæver målgruppe til at det bliver gavnligt for foreningens samlede medlemmer. Så det
takker vi nej til.
AKTION: Hanna

8. Stud. rep. Møde med IAO og ESO. Anni og Hanna
Anni og Hanna har afholdt et møde med studenterrepræsentanter fra hhv. ESO og ESO, hvilket både var
konstruktivt og produktivt. Hanna havde forberedt en kort Power Point Presentation med div. info om
foreningen, autorisationsprocessen, vores formål m.m.
Vi foreslog de studerende, at der skal være en repræsentant fra hver årgang, så informationerne gives
nemmere til de enkelte årgange. Det er en god måde at inkludere dem i foreningen og foreningens arbejde
og muligheder.
Det fungerede godt med online-mødet, vi har skiftet til ZOOM online løsning, så forbindelsen er mere stabil.
Vi fortsætter møderne med samme online format.
Der er aftalt at Hanna indkalder til nyt møde, når der er ny relevant viden til dem. Hvilket bliver efter d. 29.
januar, hvor næste møde i Det rådgivende forum bliver afholdt.
AKTION: Hanna
9. Dokument til de nyuddannede – revision – Hanna
Anni og Hanna gennemgår det dokument der sendes til nye medlemmer og nyuddannede. Det skal rettes til
med nye oplysninger, f.eks. vedr. ”danmark”, opdatering på mailadresse til Styrelsen for Patientsikkerhed,
samt yderlige informationer omkring foreningen, som Hanna skriver.
AKTION: Hanna og Anni

10. PR materiale til Folkemøde m.m. Jakker, huer, t-shirts, muleposer og vandflasker
https://issuu.com/neutralcom/docs/neutral2021?fr=sOWFkZDE4MzExMTk
https://www.dilling-underwear.dk/Dame/Jakker/

Der blev diskuteret, hvilket PR materiale kan være relevant for medlemmerne og samtidig en god reklame
for foreningen og osteopater generelt? Lige nu er der et lager af kuglepenne, men få muleposer, der kan
bruges.
Der skal kigges på jakke til bestyrelsen/Hanna+Anni. Der skal være et tydeligt logo, der kan bruges til møder,
hvor foreningen repræsenteres. Der indhentes tilbud på jakker (2 stk) og t-shirts til hele bestyrelsen (2 stk til
hver), samt tilbud på yderligere muleposer. Ligeledes overvejer vi, at få lavet skilte med vores DO logo – og
”Her arbejder en autoriseret osteopat”, som medlemmerne kan bruge på deres respektive klinikker.
AKTION: Hanna

11. 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
Hanna, David og Trine holder møde i næste uge.
12. EFFO møder. Feedback fra Hanna
Der er generalforsamling i EFFO den 5+6 marts, hvor Hanna er på valg. Hanna og Anni deltager i alle
relevante møder i EFFO regi. Anni repræsenterer DO, mens Hanna repræsenterer EFFO (for det meste, men
nogen gange tager hun ”D0” hatten på). Forskellige tiltag i de enkeltes lande præsenteres så det kan give
gode ideer og inspiration til de andre foreninger, samt erfaringsudveksling.
Der tales en del om COVID-19 og autorisationsprocesserne i de forskellige lande, vidensdeling og hvordan
man kan hjælpe hinanden. CEN-standarden diskuteres også en del til de møder, da den er op til revision i år,
hvilket den skal hvert 5. år. Standarden ønskes uforandret i denne omgang, efter grundige overvejelser i
EFFO (CEN udvalget). Hanna har taget kontakt til Dansk Standard, og bedt om, at DK stemmer ”confirmed”.
Således håber vi, at CEN standarden fortsætter uforandret.
13. Bekræftelse af Dansk Selskab for Osteopati’s domæne!
Der mangler en kode for at bekræfte det. Vi er blevet faktureret for det. Dette fikser David og Kasper til
mødet.
14. Orienteringsmøde med Danica- Hanna
Hanna har informeret Pension for Selvstændige, PFS, som hun har været i en del dialog med omkring en evt.
pensions og forsikringsaftale til DO, om de udfordringer Danicas klienter oplever, når de ønsker tilskud til
osteopatisk behandling fra Danica. PFS undersøger selv markedet regelmæssigt, for at få en afklaring om,
hvor deres medlemmer ”får mest for pengene”, og i øjeblikket administreres deres pensions og
forsikringsordning af Danica.
Der er umiddelbart to måder at få bevilling til osteopati hos Danica:
1) Henvisning fra egen læge, eller
2) At rådgiver fra Danica vurderer, at det er en god ide
Efter et onlinemøde med 2 repræsentanter fra Danica, den ene af dem chefen for sundhedscentret, samt
direktøren for Pension for Selvstændige, PFS, er Danica villige til at kigge på deres procedure og er
interesseret i Hannas tilbud om, at der afholde et onlinemøde for deres medarbejdere, så de kan få
nærmere oplysninger om hvad osteopati er, hvordan, hvem og hvad vi behandler.

15. Formulering i tillæg til de Etiske Krav: revideret formulering:
”Osteopaten må hverken have et seksuelt forhold til nuværende eller tidligere patienter, som
osteopaten behandler eller har behandlet, hvis det seksuelle forhold antager karakter af udnyttelse
eller behandlingsmæssig afhængighed, som følge af det tidligere patient/behandler forhold, eller i
øvrigt har en systematisk karakter.
Denne formulering tages op med Ulrich. Det er vigtigt, at alle relevante overvejelser bliver inddraget og
perspektiveret, inden vi foreslår et tillæg til vores Etiske Krav til den kommende Generalforsamling.
AKTION: Anni og Hanna + Ulrich
16. Fuldtidsuddannelsen?
Der er ikke noget nyt. Hanna sendte julekort til begge uddannelsesudbydere. K har vendt tilbage i en mail, og
skrevet, at de skal holde kontakt. Der gøres ikke mere lige nu pga. C-19 situationen.
AKTION: Hanna
17. Spørgeskemaundersøgelse. Kvalitativ feedback igangsættes
Vender tilbage når hele COVID-situationen forhåbentlig falder mere til ro.

18. Governance Handbook – Opstart i det nye år.
Er så småt startet op, men fokus er andre steder lige nu, da der er så mange projekter i gang, herunder NKR,
ny journalbekendtgørelse, håndtering af C-19, m.m. Emnet tages op når der er tid igen.
AKTION: Hanna og Anni
19. Ny journalbekendtgørelse – tidslinje
Der er møde i februar. Målepunkterne er endnu ikke blevet sendt til høring. Alle opgaver i Styrelsen for
Patientsikkerhed er i bero lige nu pga. C-19. Dog IKKE den nye journalbekendtgørelse.
20. OIA indstilling
Hanna er blevet indstillet og der er tilbagemelding fra OIA om ansøgningen er modtaget. OIA AGM afholdes
online i maj, hvor dagsorden bl.a. står på valg af kandidater til OIA bestyrelse.
21. Kursusoversigt til intranettet – tovholder
Ingen tilbagemeldinger med links til kursus. Vi ved heller ikke om det vil blive brugt, men vi vil forsøge at give
den ekstra service. Det skal været et samlet dokument og ikke bare en liste på hjemmesiden. For det er
nemmere, at pille et dokument væk og redigere i det, for så at uploade det igen.

Det skal måske både være i materialet til nye medlemmer og på intranettet.
AKTION: Hanna og Anni
22. CEN standarden. Vi ønsker den uforandret!
Dansk Standard er endnu ikke vendt tilbage for at bekræfte, at de stemmer for, at CEN standarden
fortsætter uforandret – eller ”confirmed”. Hanna kontakter dem igen.
AKTION: Hanna
23. Nordic Congress in Osteopathy 2022
Vi skal til at tænke på emne/tema, dato’er oplæg og konferencier.
Måske søge inspiration fra kongressen fra Berlin.
Ide til tema: ’The future of manual therapy’.
AKTION: Alle

24. Online webinars for medlemmer af DO? Søren Winge - Rene Zweedijk – messenger? Modermærker
– Eivind. Andre gode forslag?
Søren Winge forslås til oplæg dagen før generalforsamlingen. Dette har han bevilliget i.
Eivind har lovet, at tage kontakt til en hudlæge mhp. et oplæg om modermærke kræft.
Hanna tager kontakt til en socialrådgiver. Hvordan forholder man sig til indberetninger og vejledning ved
relevante problemstillinger
Vi aftaler, at der skal holdes et online oplæg om NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpine, på
baggrund af den udgave der er sendt til høring. Hanna vil gerne holde et oplæg omkring NKR, så vores
medlemmer får en grundlæggende viden om, hvad NKR er for noget, hvordan de udarbejdes, hvordan man
skal ”tolke” de forskellige anbefalinger, bruge dem og hvad de har af betydning for os.
AKTION: Hanna
25. CPD forsøgsordning
COVID-situationen vurderes løbende og det overvejes at CPD ordningen udskydes til 2022, da vi er
begrænset til, at søge viden og sparring online. CPD ordningen skal gennemgås så den står knivskarp, men
der skal også være noget fleksibilitet! Så det giver nok bedst mening, at vente til 2022, hvor vi får et
ordentligt grundlag til, at vurdere den.

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!”
Venter når der er tid, men tager det op med Ulrich på næste møde med ham.
AKTION: Hanna og Anni

27. Andet?
Henvendelser fra forskellige aktører, herunder både forsikringsselskaber og klienter, omkring behandlere der
reklamerer med osteopati, men ikke er autoriserede osteopater. Vi kan blot råde patienterne til at henvende
sig til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de føler sig ’snydt’. Det er den rette myndighed med de rigtige
kvalifikationer og bemyndigelse til, at gøre noget ved det.

