8. Februar 2022

Agenda – 9. Februar 2022
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Intet yderligere til dagens agenda.
2. Økonomi. Hanna og Anni
Foreningens økonomi ser sund ud.
Der er betalt en del regninger og overført 50.000 til forskningsfonden.
Der er begyndt at komme indbetalinger til kongressen.
Der kommer en rimelig stor faktura fra Pelle for arbejdet på hjemmesiden, både
ift. oprettelsen af NOC – samt implementering af designløftet af DO’s
hjemmeside.
3. SoMe. Trine
Kongressens opslag er tilrettelagt og planlagt. Enkelte opslag skal stadig rettes
til, og bliver det snarest.
Trine og Hanna er på SoMe Manager kursus i de her dage - og derefter bliver
der lavet en plan for vores SoMe platforme, sammen med Camilla. SoMe
Gruppen mødes efter GF. Trine står for NOC SoMe platforme der prioriteres.
Hanna deler de opslag på DO, NOA og EFFO platforme.

4. Status på hjemmeside og intranet.
Hjemmesiden tager form. Pelle arbejder stadig lidt på den og mangler stadig at
kigge på intranettet.
Vi mangler en programmør/koder. Pelle har sendt link til et program mhp.
etablering af en ny medlemsdatabase der måske kan bruges. Der bliver kigget
nærmere på dette til næste år.
AKTION: Hanna
5. Nordic Osteopathic Congress. Status, nyt budget, opdateret hotelbooking,
invitationer – 16 billetter der ikke bliver sat til salg
19 tilmeldte til selve NOC.
10 tilmeldte til Galla Event.
Der skal laves en opdatering af hotelbookingen på Axel Guldsmeden og en
deltagerliste ift. værelserne.
Der bliver købt 15 ’plastikskilte/trekanter’ til navneskilte – kan også bruges til
GF.
AKTION: Hanna og Anni

6. Folkemødet 2022
Hanna må købe en flybillet til Bornholm grundet eksamen ved SDU.
Færgebilletten bibeholdes.
Der er er stadig ikke kommet svar fra arrangørerne vedr. scene vs pop-up og
hvad det ender med. Uanset formatet, er det vigtigt for os at deltage i
Folkemødet mhp. at opbygge nye relationer til de øvrige sundhedsprofessioner,
relationspleje, m.m.
AKTION: Hanna og Anni

7. Status og feedback fra arbejdsgruppen bag fuldtidsuddannelsen
Vores kontakt er klart en vigtig aktør og vi skal fortsat satse på al den viden og
kontakter der foreligger.

8. PROMs. Status
Pilotprojektet er startet blandt bestyrelsen. Flere er kommet godt i gang.
Kommentarer til app:
-

Skal tydeliggøres når der skal oprettes en ny bruger.

Håber vi er færdige med pilotprojektet midt april, så det kan præsenteres til GF
slut april.
AKTION: Hele bestyrelsen
9. GF i april 2022
Hanna får fat i Katie mhp. oplægget fredag vedr. kommunikation.
Hanna kontakter Dansk Center for Hovedpine mhp. et oplæg lørdag formiddag.
Hele bestyrelsen lægger hovedet i blød for andre muligheder, hvis de ikke har
en, der kan stille op.
Vedtægterne skal gennemgås med Ulrich. Bestyrelsen vil gerne have ændret
vedtægterne der vedrører Foreningens formål der generelt skal ”opdateres” så
formålet er tidssvarende og relevant for os som frivillig interesseforening og
en autoriseret sundhedsprofession, med den vision og mission der er
udarbejdet på denne baggrund.
Hanna og Anni udarbejder programmet til GF.
AKTION: Hanna og Anni

10. Feedback fra internat – vision, mission og strategiske delmål
Gennemgås til GF for medlemmerne.

11. Skilte til klinikker med aut. tekst på og vores logo på -evt. Styrelsens for Pt.
Sikkerhed på også, hvis tilladt?
AKTION: Hanna når der er tid i kalenderen

12. Online eller fysisk kursus i cervical assesment med Steven Vogel og Roger
Kerry? Dato?
Vi mangler fortsat en tilbagemelding fra Julie ved UCO. Hanna rykker dem.
Hører om mulighed for datoer og om kurset skal være online eller fysisk.
AKTION: Hanna

13. Journalføring og Målepunkter – online webinars og møder
Hanna afholder et ekstra onlinemøde for vores medlemmer med opsamling
efter oplægget fra Styrelsen for Patientsikkerhed om Målepunkterne. Planen er
at der gennemgås konkrete input til journalføring med udgangspunkt i hhv.
journalføring for osteopater og Målepunkterne.
AKTION: Hanna

14. SoMe Manager kursus – Trine og Hanna
Se punkt 3.
15. Dialogmøde i Odense og evt. andre steder?
Der er svært at finde en dato der passer alle, og så nærmer vi også GF, så det
udskydes på nuværende tidspunkt til efteråret.
AKTION: Hanna

16. Andet?
EFFO’s Generalforsamling: Der er ingen afstemninger. Anni deltager online.

