Agenda – 12. April 2022
1. Bordet rundt – noget yderligere til dagens agenda?
Intet yderligere til dagens agenda
2. Regnskab for sidste år. Kasper
Kasper gennemgår Årsrapporten for sidste medlemsår, 2021-2022
Overskud på 157.000
Ekstraindtægter grundet NOC i september 2022, som bogføres som forskud
Bruttofortjeneste 683.000
Stigning i honorarer, som vedtaget til sidste GF og som budgetteret
Stripes, omkostning til hver transaktion, bliver trukket fra hver indbetaling
Der er brugt en del penge til opdatering af hjemmesiden
Annonce og reklame – i næste Årsrapport vil vi gerne have udgifter til grafiker udspecificeret
Honorar for øvrige skal også udspecificeres af Revisor
Bestyrelsen godkender Årsrapporten
Kasper gennemgår Årsrapporten til GF
3. Budget for 2022/2023. Hanna
Budgettet 2022/2023 gennemgås og godkendes af Bestyrelsen
David gennemgår budgettet til GF
Budget og Årsrapport sendes på mail til medlemmerne
AKTION: Hanna
4. Formandens løn på sigt – plus tilgodehavende for møder i marts 2022 – alle
Op til GF næste år skal der kigges på formandens honorar. Der er forskellige muligheder i spil. Det
kan være en idé at honorere for hhv. nationale og internationale poster samt den generelle
arbejdsindsats
AKTION: Alle
5. SoMe – Trine
Trine, Camilla og Hanna skal have et møde vedrørende SoMe planer for DO efter GF
Trine planlægger SoMe posts for NOC 2022
AKTION: Trine, Camilla og Hanna
6. Nordic Osteopathic Congress. Status – alle
59 solgte billetter NOC + 23 inviteret
40 solgte billetter Galla + 23 inviteret
34 billetter ledige endnu
Det ser fornuftigt ud og forhåbning om at flere billetter sælges
Ana Paula, DO’s gæst, vil gerne deltage i Round Table Discussion søndag

Hanna skal have lavet en mere detaljeret oversigt for overnatninger på Axel Guldsmeden, efter GF
Christina har videresendt bandet’s udspil til kontrakt og der søges rådgivning vedr. indholdet og
deres krav
AKTION: Hanna
7. Folkemødet 2022 – Anni og Hanna
Event med Styrelsen for Patientsikkerhed planlagt om fredagen. Lignende format som i 2019 med
alle de øvrige autoriserede sundhedsprofessioner
Der er givet tilladelse til pop-up event om lørdagen
Hanna kommer torsdag pga. eksamen
8. Feedback fra OIA møde i London – Hanna
Mødet gik godt
OIA AGM og konference i juni bliver uden partnerskab med den Russiske organisation af læger med
DO grad
OIA’s AGM bliver afholdt i Helsinki
Der skal vælges et nyt medlem til OIA’s Board of Directors
DO har stemmeret som en af de få fuldgyldige medlemmer af OIA
Hanna er på valg næste år
OIA er i gang med Glossary for osteopatiske fagudtryk og håber den bliver færdig om et års tid,
hvorefter den skal oversættes til dansk
WHO Benchmarks for Training in Osteopathy skal opdateres i fællesskab med WHO
Global Survey for professionen udarbejdes regelmæssigt sammen med WHO
OIA er et stærkt bindeled til WHO
9. Feedback fra EFFO AGM – Anni
Hanna deltog fysisk i EFFO’s AGM London og Anni deltog online
Gruppearbejde/udveksling i forhold de forskellige landes organisationer/foreninger, mål, visioner,
mission, ledelse osv.
Der var nogle få afstemninger, hvor bl.a. en fransk organisation skal have mulighed for at være
medlem af EFFO igen
10. Feedback fra DSMM Årsmøde i Vejle
Hanna deltog fysisk i DSMM Årsmøde på vegne af DO
Meget konstruktivt møde med div. faggrupper, særligt læger og nogle få kiropraktorer
Osteopati blev fremhævet en del
Stor interesse i et samarbejde og at vedligeholde en god dialog
11. Status og feedback fra arbejdsgruppen bag fuldtidsuddannelsen – Hanna
Eivind og Hanna har lavet et oplæg til dagen før GF
Lige nu er 24 medlemmer tilmeldte dialogmødet om fuldtidsuddannelsen
Tomas Collin deltager i dialogmødet for at præsentere niveauet for osteopatiuddannelsen i Europa
som EFFO’s Chair for Education Committee, inviteret af DO, og besvarer generelle spørgsmål
omkring uddannelsen. Tomas er med hele fredagen
Hanna, Eivind og 3 repræsentanter fra VIA University College rejser til møde i Oslo i slut maj

Der er et ønske fra VIA om at udarbejde en oversigt/rapport om hvorhenne ser vi muligheder for
integration af osteopater indenfor det danske sundhedsvæsen, udover privat praksis. Dette skal bl.a.
bruges i forbindelse med prækvalifikationen af en fuldtidsuddannelse i osteopati
Hanne er i dialog med Andreas Sønderiis, der læser Master i Public Health, omkring dette
12. Fagdag og Autorisationsfest i Oslo d. 22 og 23 April – Hanna er inviteret
Bestyrelsen vedtager at Hanna deltager fysisk til møder, Fagdag og Autorisationsfest i Oslo
13. Feedback fra NOA møde i Göteborg – Hanna
Møde mellem de Nordiske formænd
Ny formand i Sverige; Emmelie Hansen
Der er aftalt at der skal være en der står for ledelsen, herunder for indkaldelser, møder og
planlægning af div. aktiviteter, så arbejdet bliver mere struktureret og målrettet. Hanna leder
arbejdet frem til NOC i september, hvorefter posten går til Halli – fra Island. Posten følger altså
værtslandet for den kommende NOC
Der er ønske om et Nordisk Forsker Netværk, hvor minimumsniveauet for at deltage skal være en
master/kandidat, niveau 7 defineret ved EQF. Andreas Sønderiis har takket ja til denne post
Bestyrelsen aftaler at Andreas honoreres med et dagshonorar for oversættelse af hans artikel
omkring SAE ift. cervikale manipulationer, der indsendes til publikation i NOJ 2022
Visionen med NOJ på sigt, er at den bliver delvist peer-reviewed. Niveauet er steget meget på kort
tid, så dette mener vi er realistisk
Hvert land skal bestille en roll-up med logo’er for alle lande til NOC og div. andre NOA events. Hanna
aftaler designet med Helen, grafiker
Det er oprettet et Google Drive, hvor alle relevante NOA dokumenter deles mellem de Nordiske
formænd
Hanna har udarbejdet en pressemeddelelse omkring den norske autorisation, der er sendt til
Nordisk Ministerråd, og alle NOA ledere, for at følge op på en fælles Nordisk autorisation af
osteopater
Nordisk Ministerråd er vendt tilbage på Hannas henvendelse, og mener også at der skal presses på
for en autorisation af osteopater i Sverige, da Sverige er det eneste Nordiske land uden autorisation
14. PROMs. Status – Hanna
Medlemsengagement udskydes til efter sommerferien da vi mangler datasæt. Pilotfasen er ikke
overstået!
Vi skal have en opfølgning på, hvordan vores danske autorisationsID skal anvendes i PROMs, da dette
er en udfordring for CLINVIVO der står bag appen
Nyt postkort-design med detaljerede instruktioner ift. deltagelse i PROMs
15. GF planlægning – alle
Fredag
Fuldtidsuddannelse:
- Hanna introducerer Eivind og Tomas
- Tomas gennemgår det politiske overordnede billede af uddannelsessituationen i Europa
- Hanna gennemgår præsentationen
- Eivind supplerer Hanna’s præsentation

-

Kommunikation:
Hanna gennemgår en intro for vores medlemmer
Vi modtager en del klager, flere på grund af mangelfuld/upræcis kommunikation mellem klienter og
osteopater
Baggrund i sundhedsjura
Hanna og Katie har gennemgået Katies oplæg i et onlinemøde
Anni tager kontakt til Sticks’n’Sushi for endeligt antal deltagere!

-

Lørdag
Oplæg om Migræne
Selve GF
Tidsplan er udarbejdet

16. Dato for første BM efter GF
11. maj
17. Dialogmøde i Odense og evt. andre steder?
Afholdes til efteråret
AKTION: Hanna, efter GF!
18. Andet?
Intet yderligere til dagsorden

