22. April 2021

Agenda – 23. April 2021
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Ingen yderligere punkter til dagsorden
2. Økonomi. Kasper
Det ser fortsat meget fornuftigt ud med foreningens økonomi, bl.a. grundet meget
nedsat møde-, kursus- og konferenceaktiviteter pga. C-19.
3. Generalforsamling agenda – updates. Feedback fra Ulrich omkring
vedtægtsændringer
Ulrich har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer der skal gennemgås og
indarbejdes. Den endelige udgave sendes til medlemmer sammen med invitation til
årets Generalforsamling.
AKTION: Hanna og Anni
4. Status hjemmeside og dokument til nyuddannede
Nyeste version af dokumentet til nyuddannede ligger tilgængeligt på vores intranet
på DO’s hjemmeside. Tine, grafiker, arbejder fortsat på, at lave oplæg til hjemmesiden.
AKTION: Hanna
5. Bestilling NOJ, Muleposer, t-shirts m.m
Muleposerne og t-shirts er kommet, og bestilling på NOJ afklares mht. antal. Vi går
efter 200 stk, der koster omkring 5000 kr.
AKTION: Hanna

6. Planlægning af Nordic Osteopathic Congress i 2022
Opsætning af facebookside og Instagram konto for NOC 2022
Planlægning af oplægsholdere og sponsorer? Skal de enkelte klinkker tilbydes,
at sponsorere de forskellige oplægsholdere? Conferencier – og runners
Vi aftaler, at vi venter med opsætning af facebookside og instagram konto indtil lige
inden NOC 2021 bliver afholdt i Helsinki i oktober. Vores medlemmer får mulighed
for, at sponsorere en oplægsholder til NOC i 2022, først til mølle princippet. Christian
Fossum har takket ja til, at holde et oplæg til NOC 2022. Der blev drøftet flere forslag
til oplægsholdere, men ingen endelige forslag endnu.
AKTION: Hanna
7. Folkemødet
Der skal overvejes om det er relevant for DO, og omkostningerne værd, at deltage i
årets Folkemøde, da formen er markant anderledes pga. C-19. Der bliver ingen
mulighed for pop-up og ringe muligheder for networking.
AKTION: Anni og Hanna
8. Møde med Dansk Sundhedssikring
Hanna har været i konstruktiv dialog med Dansk Sundhedssikring, og fremhævet, at
DO’s medlemmer oplever alt for lang responstid på betalinger af faktura’er. De har
lovet at kigge nærmere på, hvordan det kan løses. Hanna skal til møde med dem i
maj.
AKTION: Hanna
9. Møde med CODAN
Hanna var til onlinemøde med CODAN forsikring omkring et evt. bedre tilbud på en
kollektiv erhvervsansvarsforsikring. CODAN forsikrer bl.a. kiropraktorerne. De
udarbejder et tilbud til os.
AKTION: Hanna

10. Møde med PFA – oplæg samt medlemsmøde
Hanna har været en del i kontakt med Jens Johan Nordentoft, Kundechef – Erhverv
PFA, og bl.a. drøftet præsentationen til PFA medlemsmødet den 18.05.
Præsentationen bliver sendt ud til alle DO’s medlemmer.

AKTION: Hanna
11. Tilbud til medlemmer fra Lån og Spar Bank samt Vestjyskbank
Der har været konkrete henvendelser fra medlemmer der foreslår et tilbud til
medlemmer af Danske Osteopater fra hhv. Lån og Spar Bank samt Vestjyskbank. Der
indhentes tilbud fra begge.

AKTION: Hanna
12. Survey Money med div. tilbud fra forsikring og bank. Mulighed for, at vælge
imellem tilbud og at give til kende, at de ikke mener det er relevant for
foreningen at fokusere på? Skal vi også tilføje nogle enkelte spørgsmål
omkring C-19?
Vi aftaler, at vi sender en spørgeskemaundersøgelse ud når vi har afholdt
medlemsmøder med hhv. PFA og PFS samt fået de div. tilbud fra hhv. Lån og Spar
Bank og Vestjyskbank. Vi overvejer spørgsmål relateret til C-19 situationen.
AKTION: Hanna
13. Skilte til medlemmer. Feedback
Tine, grafiker, har fået to skilte hjem der kan stå på et bord, hylde osv., enten i vores
venteværelser eller behandlingsrum. Vi beslutter os for, at vælge den større type skilt,
A5. Tine har foreslået, at vi kan trykke på silkepapir, da dette vil give et ”frostet look”.
Skilte kan udleveres til den kommende GF, samt div. aktiviteter i foreningens regi.
AKTION: Hanna

14. Sundhedspolitisk arbejde der ikke føres til referat.

15. PROMs – udsat – information til medlemmer. Udarbejdelse af script til
animeret video og info kan klargøres.
Vi skal være sikre på indholdet og evt. begrænsninger i den gældende lovgivning
omkring markedsføring af sundhedsydelser som Ulrich kigger på. Dertil skal der
indhentes info om, hvorvidt vi behøver at få tilladelse til fra Datatilsynet for, at kunne
gennemføre den danske version af PROMs, hvor al data bearbejdes i UK. Danske
Osteopater kommer således ikke til, at se nogle rådata, men alene de færdige og
overordnede resultater fra studiet når vi bliver færdige.
AKTION: Hanna
16. Markedsføring af Sundhedsydelser - Ulrich
Ulrich har fået opgaven og arbejder på denne.
AKTION: Hanna
17. Sundhedspolitisk arbejde der ikke føres til referat.
18. NKR Hovedpine. Udgivelse og artikler. Feedback
Den færdige udgave af NKR blev publiceret i marts. Der bliver arbejdet på to peerreviewed artikler mhp. udgivelser i anerkendte faglige tidsskrifter.
AKTION: Hanna
19. Governance Handbook – Opstart i det nye år.
Anni og Hanna kigger på det, så snart vi har tid.
AKTON: Anni og Hanna
20. Ny journalbekendtgørelse. Feedback fra møder og timeline
Der har været afholdt div. møder med hhv. Styrelsen for Patientsikkerhed samt
mellem DO, DF og DKF. Vi har udarbejdet et udkast til fagspecifik journal for
osteopater, der også har været forbi vores Norske kollegaer i NOF. Vi fik besked fra
Styrelsen for Patientsikkerhed om, at den fagspecifikke journal skulle være i
punktform og de mente, at det ville være en god idé, at kigge på DF’s skabelon. Vores

medlemmer har også mulighed for, at kommentere på udkastet, både i vores
facebookgruppe: ”Dansk Selskab for Osteopati” og via mail. Når høringsversion bliver
sendt til høring, får vi også mulighed for, at kigge på de forskellige faggruppers
vejledninger og derefter komme med et høringssvar. Journalvejledningen forventes,
at træde i kraft den 1. juli 2021.
AKTION: Anni og Hanna
21. Kursusoversigt til intranettet – tovholder
Der er ingen forslag til dette punkt.
22. Flere online webinars for medlemmer af DO?
Anni arbejder fortsat på dato for et bekymringswebinar omkring børns trivsel, som
Børns Vilkår har sagt de gerne vil afholde for os. Eivind vil tage fat i hans kontakt til
hudlæge. Der bliver drøftet, hvorvidt vi måske skal holde lidt igen med planlægning
af flere webinar, da mange aktiviteter har foregået online pga. C—19.
AKTION: Anni og Hanna
23. Møder med SST, SUM og praksissektoren. Feedback. Vaccinationsindsats m.m.
Der har været afholdt et sektordialogmøde med SUM, SST og SSI, den 12.04. Hanna
har skrevet referat og dette er lagt op på vores intranet. Efterfølgende har vi modtaget
en del mails fra SST omkring vaccinationsindsatsen. Relevante info er blevet postet i
vores lukkede FB gruppe samt sendt på mail til medlemmer af DO.
AKTION: Hanna
24. OIA AGM 19. Maj
OIA’s AGM – deres årlige Generalforsamling bliver afholdt online d. 19. maj. Der er få
punkter på dagsorden, herunder få præciseringer og ændringer til OIA’s vedtægter,
samt valg til bestyrelsen. Hanna er på valg, indstillet af DO, men det tager som regel
flere forsøg før man bliver valgt ind til OIA’s bestyrelse.
25. Udpegning af kandidater til Sundhedsministeriet: 3 medlemmer og 1 suppleant
til ”Ankenævnet for Tilsynsafgørelser”.
Bestyrelsen og suppleanter bliver enige om forslag til kandidater der kontaktes:

•

Andreas Bæk Sønderriis

•

Lisbeth Hove Vestergaard

•

Mads Novrup Brønd

Suppleant:
•

Ditte Højvang Damgaard Petersen

AKTION: Hanna
26. CPD forsøgsordning skal gennemgås efter sommerferien
Udskudt til efter sommerferien.
AKTION: Hanna
27. Brainstorm – DO’s fremtid? Interesseorganisation? Fagforening og
interesseorganisation? Økonomi? Hvor er vi henne om 3 år? 5 år?
Mange gode og relevante input til dette vigtige emne.
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!”
Udskydes til næste bestyrelsesmøde.
29. Andet?
Intet andet til dagsorden.

