4. Oktober 2021
Agenda – 6. Oktober 2021
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
2. Økonomi. Kasper
• Fortsat sund økonomi og der kommer nye medlemmer løbende
• Hanna kontakter VestjyskBANK for at oprette en konto til forskningsfonden
3. Generalforsamling feedback samt beslutning ift. afholdelse af særskilt GF eller i tilknytning til NOA –
EFFO Kongres
• Vi har modtaget god og konstruktiv feedback fra vores medlemmer, og Bestyrelsen har
generelt en god fornemmelse efter generalforsamlingen. Vi kan desuden igen konstatere, at
faciliteterne på Tivoli Hotel & Congres Center er rigtig gode
• Positiv feedback fra medlemmerne ift, at GF blev udvidet til to-dags arrangement
• Der afholdes særskilt GF og Nordisk Kongres næste år. GF i slut april med to dages
arrangement som i år. GF afholdes den 29 og 30 april 2022
4. Status hjemmeside og intranet. Ny Web Admin
• Hanna har møde med den nye web-admin (Pelle) i næste uge
• Der skal implementeres et nyt mail-system
5. Planlægning af Nordic Osteopathic Congress i 2022. Fordeling af oplæg og planlægning mellem DO
og EFFO. Pins med DO eller NOA logo?
• EFFO vil gerne have medindflydelse på oplægsholderne til kongressen og derved også yde
finansiel støtte udover at være med til, at brande kongressen
• DO’s Bestyrelse skal også godkende alle oplægsholdere
• Der bliver besluttet, at DO laver ”pins” med Danske Osteopaters logo
• Der uddeles også paraplyer, muleposer, blokke og kuglepenne med vores logo. Vi skal tjekke
vores lager ift. hvor meget, og hvad, der skal bestilles yderligere – Anni og Hanna
6. Folkemødet, planlægning

•

•

Der er tilmeldingsfrist til næste års Folkemøde den 8. november. Det giver mening at tage til
et fysisk møde, hvor det er muligt igen, at netværke og komme i dialog med de øvrige
sundhedsprofessioner, forsikringsselskaber og politikere – Anni og Hanna tager afsted med
Bestyrelsens godkendelse
Det skal løbende laves en strategi for gamle relationer og hvis der er behov for nye –
Bestyrelsen

7. Møde med PFA – Feedback

•

•

•

Hanna var til møde med PFA, hvor der bl.a. blev fremlagt en officiel plan for, hvornår
medlemmer af Danske Osteopater kan begynde at tegne pensionsopsparinger i PFA. PFA
forventer at være klar til, at modtage vores medlemmer fra 1. januar 2022
PFA udarbejder et officielt tilbud i en kontrakt, baseret på det indhold de har præsenteret
for vores medlemmer. Tilbuddet skal gennemgås af vores jurist, Ulrich, inden kontrakten
bliver underskrevet af Danske Osteopater. Når alt det officielle er på plads, kommer der en
udmelding til medlemmerne
PFA har et ønske om, afholde et officielt møde med hele Bestyrelsen, hvilket enten kan
gøres online eller fysisk

8. Regulation in Europe – an Overview

•

Dokumentet er klar til udgivelse i morgen og den nyeste version vil kunne downloades via
EFFO’s hjemmeside

9. PROMs. Hanna foreslår et dagsmøde i PROMs gruppen mhp. de sidste forberedelser, gennemgang
og planlægning

•
•

Bestyrelsen vedtager, at Hanna, Trine og David holder møde 21. oktober for at få lavet så
mange forberedelser som muligt
Det bliver et heldagsmøde, og der honoreres efter den aftalte takst

10. Tilbud til medlemmer fra Lån og Spar Bank samt VestjyskBANK

•
•

Lån og Spar har afgivet tilbud med for mange forpligtelser og vilkår fra vores side
Vi formidler tilbuddet fra VestjyskBANK til vores medlemmer

11. Hanna har fået mulighed for tilmelding på kursus i Sundhedsjura ved SDU. Ønsker at deltage så hun
får endnu bedre mulighed for mere konkret vejledning og generelt har styr på Sundhedsjura’en

•

•

Bestyrelsen anerkender relevansen af kurset, til gavn for foreningens medlemmer, og
vedtager at dette er en god investering. Der afventes om Hanna bliver optaget, da dette er
et masterkursus der tilhører en hel masteruddannelse ved SDU og derfor er det ikke sikkert,
at der er ledige pladser
Det besluttes i bestyrelsen af Hanna godtgøres for deltagelsesgebyr, dagshonorar samt
kost/logi i forbindelse med de 4 undervisningsdage

12. IAO – ESO opfølgning. Online møder med begge skoler. Ønske om informationer til de studerende
omkring sundhedsloven, herunder autorisationsloven, markedsføring af sundhedsydelser,
journalføring for osteopater m.m.

•

Hanna laver et oplæg om de forskellige relevante informationer, herunder bl.a.
informationer om lovgivningen for markedsføring af sundhedsydelser, ny lov om
sektorspecifik journalføring for osteopater i Danmark, samt opdateringer om autorisationen
og krav til denne

13. Besøg på skolerne IAO, ESO + onlinemøder for stud. Afklaring af procedure post. overgangsordning
• Hanna tager kontakt til studierepræsentanterne
14. Markedsføring af Sundhedsydelser. Online oplæg med Ulrich, samt opfølgning ift. Lovgivningen
• Hanna tager emnet op med Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiropraktor Forening. Da
lovgivningen gælder for samtlige autoriserede - og ikke autoriserede sundhedspersoner
• Ulrich afholder et udvidet online oplæg på baggrund af det han præsenterede til årets GF.
Inden oplægget sendes links til lovgivning m.m. til medlemmer, som baggrundsinformation
• Hanna kontakter også Styrelsen for Patientsikkerhed mhp. at få en kontakteperson som
Ulrich kan trække på i forbindelse med evt. tidligere afgørelser om brud på lovgivningen om
markedsføring af sundhedsydelser mhp, læring, og om der er en ny opdatering af loven på
vej
15. Dansk fuldtidsuddannelse. Feedback og planer fra Hanna og Eivind
• Eivind deltager online og præsenterer et oplæg for Bestyrelsen
• Hanna og Eivind leder arbejdsgruppen for fuldtidsuddannelsen
• Feedback og planer bliver enstemmigt godkendt af Bestyrelsen der løbende skal godkende
alle skridt
• Når vi er længere i processen og har noget mere konkret, bliver dette formidlet til vores
medlemmer
16. Fremmøde til arrangementer. Skal der evt. sende påmindelsesmail ud eller hvad kan vi gøre?
• Det diskuteres hvad vi kan gøre for de arrangementer som Danske Osteopater afholder,
hvor medlemmer ikke melder afbud, eller gør dette for sent, således, at dette har
økonomiske konsekvenser for DO
• Det besluttes, at indføre et gebyr på manglede afbud på 500 kr.
• Der overvejes at sende en påmindelsesmail til alle der tilmelder sig de div. arrangementer
17. Forskningsgruppe

•
•

Der er 3 medlemmer vil gerne vil danne en gruppe og kigge på forskning og måske bidrage
med div. opslag via Dansk Selskab i Osteopati
Bestyrelsen foreslår at en af dem kan blive indstillet som medlem af EFFO’s Research
Committee

18. Online webinars for medlemmer

•
•

Hanna laver opfølgning. Se tidligere referater
Kasper har nogle kontakter han vil kontakte

19. Feedback fra EFFO Autumn General Meeting

•

Arbejdsgrupperne er konverteret til Committees – eller ”Udvalg”, da de repræsenterer en
stor værdi for EFFOs grundlæggende arbejde

•

Osteopater kan opnå en autorisation grundet et EU-direktiv på tværs af landene, hvilket kan
give problemer grundet store forskelle i uddannelsesniveauet i de forskellige lande. Dette er
taget op i EFFO regi

•

Forskningsgruppen er blevet ’samlet’ og det forventes der bliver noget vi også kan
præsentere for vores medlemmer

•

Uddannelsesgruppen har diskuteret ordet ’specialist’ og hvornår det kan bruges. Det
overvejes om der kan og skal skabes retningslinjer på EFFO niveau

20. Nordic Congres 2021 – evt yderligere posts omkring dette på vores officielle Insta og FB side?

•

Der er postet to gange i vores grupper og info sendt via mail

21. Personfølsomt punkt der ikke føres til referat
22. CPD afventer til vi er kommet i gang med PROMs
• PROMs skal færdiggøres først, og information om CDP forsøget kan være klar til næste GF
23. Julefrokost og Nytårstaffel
• Boulebar i Nørregade er kontaktet
• Restaurant Møntergade er bestilt til spisning
• Der skal laves et oplæg i FB gruppen og sendes en mail til DO medlemmer om Nytårstaffel Hanna
24. Bestyrelsesarbejde og møder. I hvilket omfang skal suppleanterne deltage?
• Referaterne sendes redigerede til Suppleanterne
• Suppleanterne inviteres med til to årlige bestyrelsesmøder. Et møde før
Generalforsamlingen og et møde før årets Julefrokost
25. Andet?

•
•

Der er forespørgsel på boder til NOC. Hanna kontakter Tivoli Hotel om det overhovedet
bliver muligt
Er det muligt at købe CEN standarden? Det overvejes om der skal afholdes et møde med
Dansk Standard for at Danske Osteopater købe den til at kunne bruge det. Godkendelse på
maks. budget til dette fra Bestyrelsen er på 15.000 kr – Hanna

