5. Marts 2021

Agenda – 10. Marts 2021
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Møde med Danica er udsat til næste uge pga. sygdom.
AKTION: Hanna

2. Økonomi. Kasper
Der er pt. 297900 på vores konto, hvilket betyder, at foreningen bør komme ud med et
overskud da vi ikke har haft de samme udgifter som vi plejer, grundet COVID-19. Ud over køb
af bærbar computer skal foreningen også købe en makulator, P5, så vi kan destruere sensitive
dokumenter forsvarligt.
AKTION: Hanna

3. Generalforsamling agenda – updates - ny dato i september.
Snak om maj og juni i stedet for september, men Tivoli Hotel & Congress Center har kun
mulighed i september.
September vedtaget.
AKTION: Hanna og Anni

4. Status på hjemmeside opdateringer, grafiske opdateringer, dokument til
nyuddannede, DO’s YouTube Kanal.
Tine, vores grafiker, har styr på sine ting, Hanna skal have fat i Mads, vores
web.admin.
Snak om en evt. billeddatabase til brug for medlemmer i fremtiden.
AKTION: Hanna

5. Status på bestillinger NOJ, Muleposer, t-shirts m.m

Hanna får styr på det her i marts måned.
Vi aftaler også, at købe nye roll-ups til foreningen som kan bruges til konferencer, GF og
Folkemødet. Muligvis specielle roll-ups til Nordisk kongres da de andre foreninger skal have
deres logoer på.

AKTION: Hanna

6. Generalforsamlingen 2022 foreslås slået sammen med Nordic Osteopathic
Congress i 2022, for at minimere vores omkostninger. Således, at vores
Generalforsamling enten foregår om fredagen, den 16. September 2022, når
EFFO’s dagsorden er færdig., ca fra kl. 14-17 eller søndag d. 18. September fra 1417?

EFFO siger umiddelbart konsekvent nej til at støtte konferencer, da det bliver for stor
en udskrivelse at støtte enkelte landes konferencer, dog bliver vi de første til at have
en konference med EFFOs støtte og navn bag os.
Brug af EFFOs navn kan benyttes til at tiltrække bedre oplægsholdere.
Alle er enige om at det er en god ide at holde GF fredag efter EFFOs arrangement, de
der så vil gå ud og spise efter selve GF kan arrangere dette.
AKTION: Hanna

7. NOC – Skal vi holde fast i vores titel? The Future of Manual Therapy? Eller
BioPsychoSocial Approach in Clinical Practise?

Titlen bliver Nordic Osteopathic Conference med tilføjelse af en undertitel: “The
future of manual therapy - from an osteopathic perspective.“ Oplægget introduceres

for NOA, EFFO og hvis alle godkender, skal vores mockup også ændres.

AKTION: Hanna
8. Opsætning af facebookside og Instagram konto for NOC 2022

Vi venter til vores næste NOA skal afholdes i Helsinki, i efteråret, hvor profilerne på
begge SoMe skal være oprettet.
AKTION: Hanna

9. NOC – Planlægning af oplægsholdere og sponsorer? Kunne de enkelte klinkker
tilbydes, at sponsorere de forskellige oplægsholdere? De ville få PR, deres
logo’er på vores hjemmeside og på de oprettede SoMe kanaler, samt i vores
program for congresset og evt. lov til, at opstille en roll-up til congresset?

Forslaget vedtaget.
Beløb fastsættes senere men der tales om 5000-10000 dkk., per oplægsholder.
AKTION: Hanna/alle

10. Folkemødet – oplæg

Færgebillet og overnatning er på plads, Anni og Hanna skal repræsentere Danske
Osteopater. Så må vi se, hvordan C-19 udviklingen bliver.
AKTION: Anni og Hanna

11. Forsikringsselskaber. Kommunikation og afregning
Danske Osteopater informerer forsikringsselskaberne løbende om problematikken
herom og opfordrer til, at der kan afregnes direkte med patienten.
Vi tager kontakt til Dansk Sundhedssikring, da vores medlemmer oplever størst
problemstilling med refusion herfra, med flere ugers og op til flere mdr. forsinkelse.

Hvis dette ikke er en mulighed anbefales et system i stil med PFA da dette fungerer
rigtig godt.
Det skal stadig være op til den enkelte osteopat at forhandle aftaler med
forsikringsselskaber, DO stiller ikke ”krav” til selskaberne men informerer om
udfordringer mellem foreningens medlemmer og selskaberne.
AKTION: Hanna

12. Skilte til medlemmer. Feedback

Tine har bestilt 2 forskellige slags. Hanna præsenterer dem for Bestyrelsen når de er
klar til endelig afgørelse.
AKTION: Hanna

13. PROMs – udsat – information til medlemmer. Udarbejdelse af script til
animeret video og info kan klargøres.
Vi aftaler, at vi påbegynder en animeret intro video til sommer, så vi kan være klar til
september. Dertil skal Datatilsynet kontaktes, så vi er sikre på, at vi overholder al dansk
lovgivning, selvom NCOR umiddelbart mener, at vi ikke behøver at involvere de danske
aktører.
AKTION: Hanna, Trine og David

14. Feedback fra EFFO Spring Conference and Annual General Meeting
Anni er meget inspireret af at være med til møderne i europæisk regi og anbefaler os andre at
komme mere med. Hun informerer om, at der er super god og positiv stemning, og alle vil
hjælpe alle – og dele alt hvad der kan deles og giver mening.
Der var flere gode oplæg, herunder fra vores engelske og tyske kolleger og vi har fået
tilladelse af tyske kolleger til at benytte deres oplæg i PR øje med. Hanna tager kontakt til
VOD, den tyske organisation, mhp. at kunne bruge deres ”slogan” ”I gode hænder”.

AKTION: Hanna

15. Feedback fra møde med Danica. Oplæg for deres leder og afdelingschef for
sundhedsteamet den 10.03.
Udskudt en uge pga. sygdom.
AKTION: Hanna
16. Møde med vores jurist, Ulrich, i marts. Der gennemgås vores dagsorden for GM,
samt vedtægter og evt. brug for, at ændre disse, samt rykket GF i forbindelse
med næste års NOC. Skal den fremrykkede dato fremlægges til den kommende
GF eller skal vi ændre vores vedtægter så vi bliver mere fleksible ift. tidspunkt
for afholdelse af GF?
Anni og Hanna mødes med Ulrich til et onlinemøde i næste uge mhp. at drøfte dagsorden
og forslag til vedtægtsændringer til den kommende GF.
AKTION: Anni og Hanna

17. 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.”
Anni og Hanna mødes med Ulrich til et onlinemøde i næste uge mhp. at drøfte dagsorden og
forslag til vedtægtsændringer til den kommende GF.
AKTION: Anni og Hanna

18. Dette punkt indeholder personfølsomme og sensitive oplysninger og kan
derfor ikke føres til referat.
19. Dette punkt indeholder personfølsomme og sensitive oplysninger og kan
derfor ikke føres til referat.

20. NKR Hovedpine. Feedback
NKR bliver forhåbentlig publiceret en gang i marts. Der er fortsat arbejde forbundet med
udgivelse af de to artikler der skal publiceres.
AKTION: Hanna

21. Spørgeskemaundersøgelse. Kvalitativ feedback igangsættes ift. C-19?
Fremrykkes

22. Governance Handbook – Opstart i det nye år.
Fremrykkes

23. Ny journalbekendtgørelse. Feedback fra møde, samarbejde med DKF og DF

Den nye Journalbekendtgørelse skal udarbejdes så den bliver mere overskuelig,
sammenlignet med den gældende. Hanna og Anni har været til onlinemøde med DKF
(DKF´s initiativ) og DF, da de tre sundhedsprofessioner (fys., kiro og osteo)
umiddelbart har mest tilfælles, og for at vi sammen kan bakke op om så gode forhold
for alle som muligt, og ende op med, at få et godt og meningsfuldt arbejdsredskab til
alle os autoriserede sundhedspersoner.
DF vil gerne have forlænget perioden hvor vi skal opbevare journaler, fra nuværende
5 år til 10 år. Dette har vi ikke umiddelbart ikke en holdning til og har ikke
kommenteret på til Styrelsen for Patientsikkerhed.
AKTION: Hanna og Anni

24. OIA online AGM den 19. maj – heldags arrangement. Deltagelse?
Hanna deltager da hun stiller op til OIA’s bestyrelse på vegne af DO.

Suppleanterne inviteres til vores bestyrelsesmøde den 23/4 for at samle op på al den
aktivitet der har været siden de var med sidste gang til et bestyrelsesmøde.
Næste BM flyttes derfor til 26. maj.
AKTION: Hanna
25. Kursusoversigt til intranettet – tovholder
Pending

26. Online webinars for medlemmer af DO? Feedback fra Renés webinar og
yderligere planer

Børns Vilkår regner med at kunne holde webinar i april eller maj.
Et webinar om osteopatisk behandling af long COVID bliver afholdt 7. eller 8. april,
dette er dog i EFFO regi, men åbent og gratis for alle DO’s medlemmer.
Der har været meget positiv feedback på Renés webinar.
Hanna følger op på ideer om supervisions webinar samt webinar omkring tegn på
hud/modermærke kræft.
AKTION: Hanna og Anni
27. CPD forsøgsordning skal gennemgås efter sommerferien
AKTION: Hanna

28. 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!”
UDSAT pga. tidspres.

29. Andet?

