9. Februar 2021

Agenda – 10. Februar 2021
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Trine genopstiller til Bestyrelsen ved næste valg.
2. Økonomi. Kasper
Det ser fornuftigt ud og vi kommer højst sandsynligvis ud med et overskud, der
skyldes meget begrænsede fysiske aktiviteter, da div. konferencer, Folkemødet,
Julefrokost, Nytårstaffel, div. kurser, møder m.m. er blevet aflyst grundet C-19.
3. Generalforsamling – agenda – updates - ny dato i sept. i tilfælde af, at vi skal
aflyse!
Evt. ny dato vil være den 4. september (med kursusdag den 3. september). Hvis det
bliver aktuelt, tager Hanna kontakt til Bob og Sørgen Winge.
Beslutningen bliver taget inden næste bestyrelsesmøde. Hvis der er udsigt til, at vi
må mødes 50 personer, vil GF blive gennemført.
AKTION: Hanna (Søren og Bob) og Anni (Tivoli)
4. Hjemmeside opdateringer, grafiske opdateringer, dokument til nyuddannede,
DO’s YouTube Kanal. Feedback fra møde med Mads og Tine.
Hjemmesiden skulle gerne være opdateret inden Generalforsamlingen. Hanna har
møde med Tine 12/2. Dokument til nyuddannede skal også opdateres. Der skal
diskuteres design og struktur til hjemmesiden og der skal laves en deadline.
AKTION: Hanna

5. NOJ – 200 stk. til tryk? Priser. Bruges til PR, politiske møder, GF, Folkemødet,
osv.
Hanna indhenter priser via Tine, på hhv. 200 og 300 styk, som kan bruges til PR til
forskellige arrangementer. Herunder til det kommende Folkemøde, årets GF samt
som indhold til ”Goodiebag” til næste års NOA – EFFO Congress.
AKTON: Hanna
6. Status på dobbelte ydernumre og nye takster – Sygeforsikringen ”danmark”.
Der er fortsat forvirring og frustrationer forbundet med dobbelte ydernumre!
Man bliver nødt til at have et særskilt ydernummer hos ”danmark” til osteopati som
autoriseret osteopat. Faktura’er på osteopati behandlinger kan ikke indberettes af
patienten, men skal sendes elektronisk af den behandlende osteopat. Regninger på
fysioterapi kan indberettes af patienten selv.
Hanna forsøger at tage kontakt til Christian fra Complimenta.
AKTION: Hanna
7. Brexit – info til medlemmer via mail og på FB. Feedback fra møde med
Maurice, Charles Hunt og EFFO’s WG Chairs.
Brexit kommer til at have en stor indflydelse på alle der søger om en sundhedsfaglig
autorisation på baggrund af et eksamensbevis fra UK samt for UK-statsborgere, da de
bliver betragtet som 3. lands ansøgere. Dette gælder for samtlige sundhedsfaglige
autorisationer i Danmark, herunder bl.a. også fysioterapeuter, læger og kiropraktorer,
og er således ikke noget der alene gælder for ansøgere der søger om autorisation som
osteopater.
Hanna har skrevet følgende information på engelsk, baseret på den gældende
lovgivning, der er blevet formidlet til de div. engelske aktører, herunder iO, UCO og
ESO, og bliver formidlet videre ved behov:
1. The osteopathic education will have to comply totally with the content described in
our legislation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/981
2. The osteopath will have to prove his/hers skills in Danish, to be able to understand,
speak, write, and read Danish.

3. The osteopath will have to apply for an evaluation period as an osteopath in a
clinic. An evaluation periode is an appointment of a minimum of 6 months, where
the clinic/osteopath that hires the osteopath makes an assessment of his/her clinical
competencies and communication skills. The osteopath need to find a job him
self/her self, and must be paid, and work under completely normal conditions. The
employment must be at least 30 hours / week.
https://stps.dk/da/autorisation/soeg-autorisation/osteopat/uddannet-uden-fornorden,-eu-og-eoes/evalueringsansaettelse/
Vi må afvente situationen, da der ikke er så meget vi kan gøre lige nu. Fra UK
myndigheders side, er der et politisk arbejde i gang, men spørgsmålet er, hvor lang tid
dette kommer til, at tage og hvad det resulterer i. Foreløbigt kan vi kun oplyse om,
hvad Styrelsen for Patientsikkerhed informerer os om, hvilket er baseret på den
gældende lovgivning.
Der sendes en mail ud til medlemmerne, hvori de informeres om hvordan
situationen er lige pt.
AKTION: Hanna
8. Møde med studenter repræsentanter fra IAO og ESO. Skriv til de stud., fra os.
Anni og Hanna
Der er en rigtig god og konstruktiv dialog i gang med meget engagerede stud. rep. fra
begge skoler, ESO og IAO, der blev informeret omkring Brexit-situationen til sidste
onlinemøde.
Stud. repræsentanterne fra IAO har lavet et skriv som vi skal have kigget igennem så
der ikke bliver informeret om noget som foreningen ikke kan leve op til.
AKTION: Hanna
9. PR materiale til Folkemøde m.m. Jakker, t-shirts, muleposer og vandflasker.
Beslutning omkring antal muleposer og om type af T-shirt.
Vi finder hver især en grå t-shirt og størrelse, som skal sendes til Hanna, så de kan
bestilles.

Der bestilles nye muleposer (250 stk), så der er til fremtidige arrangementer.
AKTION: Hanna

10. Skilte til medlemmer. Skal jeg sætte Tine i gang med to prototyper?
Vi bliver enige om, at sætte Tine i gang med, at finde frem til to forskellige skilte der
kan anvendes.
Planen er at medlemmerne bestiller et skilt og derefter vil de blive lavet på bestilling,
samlet. Skiltene kan derefter udleveres til de div. aktiviteter i foreningens regi.
AKTION: Hanna
11. PROMs – udsat – information til medlemmer. Udarbejdelse af script til
animeret video og info kan klargøres.
Udsat, så det indledende forsøg (pilot-projektet) er klar til generalforsamlingen næste
år og kan præsenteres til medlemmerne der. Der kigges på det i løbet af efteråret.
Datatilsynet skal kontaktes for at være sikker på, at al relevant lovgivning bliver
overholdt.
AKTION: Hanna, David og Trine
12. Nordic Congress 2021 i Helsinki i slut okt. Hvem deltager?
Hvis der er mulighed for, at rejse til den tid, afholdes konferencen fysisk. Hanna
repræsenterer foreningen. Afhængig af økonomien ville det være fornuftigt med flere
deltagere fra bestyrelsen, så DO er vel repræsenteret.
13. EFFO møder og den kommende AGM. Ny dato for Autumn Meeting i Oslo: 1 og
2. okt! Feedback fra Hanna
Hanna deltager overvejende som EFFO Præsident. Anni deltager også i AGM og
stemmer på vores vegne, da næsten hele EFFO’s bestyrelse er på valg. Hanna
genopstiller til valg for en treårig periode.

Anni holder oplæg omkring vores velkomstdokument til de nyuddannede og vores
nyligt etablerede samarbejde med de studerende.
AKTION: Hanna og Anni
14. Opfølgning på møde med Danica. Oplæg for deres leder og afdelingschef for
sundhedsteamet den 10.03.
Hanna har holdt flere telefonmøder med direktøren for Pension for Selvstændige og
har derigennem fået kontakt til den øverste ledelse i Danicas sundhedsafdeling. Vi er
derfor nu i dialog omkring de problemstillinger der er forbundet med at få bevilling til
osteopati via Danica’s sundhedsforsikringer. Der er løbende, konstruktiv dialog med
Danica og udsigt til flere møder.
AKTION: Hanna
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.
Afventer dialog med Ulrich.
AKTION: Hanna og Anni
16. Dette punkt indeholder personfølsomme og sensitive oplysninger og kan
derfor ikke føres til referat.
17. Spørgeskemaundersøgelse. Kvalitativ feedback igangsættes ift. C-19?
Afventer, da situationen er som den er.

18. Governance Handbook – Opstart i det nye år.
Udskydes grundet travlhed.
AKTION: Hanna og Anni

19. Ny journalbekendtgørelse – møde i næste uge
Der er møde i arbejdsgruppen tirsdag næste uge, og derudover indgår vi i et tæt
samarbejde med DF og DKF, hvor vi også holder online møder. Det bliver et større
arbejde. Herunder skal der udarbejdes en ”fagspecifik journal” og arbejdes mere
målrettet på punkter som f.eks. ”informeret samtykke”. Den nye
Journalbekendtgørelse forventes at blive klar den 1. juli i indeværende år. Vores
medlemmer, Dansk Selskab for Osteopati, samt Norsk Ostepatiforbund bliver
konsulteret mhp. indholdet i den fagspecifikke journal.
AKTION: Hanna og Anni
20. OIA indstilling – update - kandidatur er bekræftet. Nu skal der sendes kort bio
– og billede. Valg til den kommende AGM den 19 maj.
Hanna sender selv det de skal bruge. Tine laver opsætning af CV.
AKTION: Hanna
21. Kursusoversigt til intranettet – tovholder
Udskydes grundet travlhed.
AKTION: Alle!
22. CEN standarden er bekræftet
CEN standarden fortsætter uforandret, hvilket var EFFO’s mål. Hanna fortsætter med,
at være vores kontaktperson til Dansk Standard.
AKTION: Hanna
23. Nordic Congress in Osteopathy 2022 – Kan vores grafiker, Tine, gå i gang med
en intro ”muck-up”?
Vi aftaler, at begynde at gøre klar til Nordisk Konference i Danmark. Dette kan
introduceres til EFFO AGM og til vores Generalforsamling i DO.
Foreløbigt tema: ‘The Future of Manual Therapy’
AKTION: Hanna

24. Online webinars for medlemmer af DO? NKR – Hanna – feedback. Rene
Zweedijk – bekræftet. Modermærker, mangler feedback fra Eivind. Supervision
– Metropol?
Der arbejdes på, hvordan man kan uddanne sig til at kunne supervisere osteopater og
et webinar omkring hudkræft. Eivind er kontaktet mhp. et oplæg om hudkræft, da
han har god kontakt til en hudlæge.
Evt. webinar omkring indberetninger. Børns Vilkår skal kontaktes.
AKTION: Anni og Hanna
25. CPD forsøgsordning skal gennemgås efter sommerferien
Tages op efter sommerferien.
AKTION: Hanna
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 grundet travlhed

27. Andet?

