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Velkomst



Overblik over de modtagne ansøgninger og udstedte autorisationer



1 Udvalgte problemstillinger:
o Underretning om 3. lands ansøger
o Prøveansættelser – hvad betyder det? Hvad er dit ansvar? Inhabilitet og lønforhold.



2 Konkrete ansøgninger:
o 2-5029-33
o 2-5029-56
o 2-5029-142
o 2-5029-163
o 2-5029-164



3 Evt.
o 2-5029-29 opfølgning



Næste møde

Deltagere:


Danske Fysioterapeuter v. Gurli Petersen



Danske Osteopater v. Hanna Tómasdóttir

SILA
+4572229280



STPS v. Kaj Kramer Molbech Pedersen, Clara Hulthin Poulsen og
Signe Pilgaard Laursen

Forfald:


European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) v. Marika
Jevbratt



Københavns Professionshøjskole v. Jannick Marschall, uddannelsesleder ved fysioterapeutuddannelsen



Dansk Osteopatforening v. Dorte Høxbro Herrmann



Dansk kiropraktorforening v. Louise Holm Sommer

Overblik over de modtagne ansøgninger og udstedte autorisationer.
Styrelsen har indtil videre modtaget 141 ansøgninger om dansk autorisation
som osteopat.
Styrelsen har pr. d.d. udstedt 104 autorisationer.
Styrelsen har givet 4 afslag indtil videre.
Styrelsen har pt. 3 sager klar til næste møde i det rådgivende forum.
Danske Osteopater (Herefter DO) bemærkede, at de har 200 osteopater i foreningen.
Ad 1.1.
Styrelsen orienterede om behandlingen af en sag vedr. en 3. lands ansøger,
hvor der umiddelbart vil blive givet afslag.
Det er styrelsens vurdering, at ansøgerens uddannelse ikke i det væsentligste
svarer til kravene i bekendtgørelse om autorisation af osteopater. Ansøgerens
uddannelse var en 3-årig uddannelse med 3000 timers undervisning (og 600
timer afsat til et afsluttende projekt) og 400 timers klinisk praksis.
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Styrelsen gennemgik kort kravene til en 3. lands ansøger – herunder, at ansøgerens uddannelse i det væsentligste skal svare til de danske krav, og at der
ikke kan lægges vægt på erhvervserfaring mv. som ved behandlingen af en
ansøger, der er omfattet af EU-reglerne.
Ad 1.2.
Styrelsen orienterede kort om reglerne for prøveansættelser på baggrund af
en sag behandlet på sidste møde samt en lignende sag på nærværende møde.
Udgangspunktet er, at ansættelsen skal være på minimum 30 timer, ansættelsens skal være lønnet, og at ansøgeren skal arbejde på lige vilkår som en autoriseret osteopat. Styrelsen udsteder en midlertidig autorisation til gennemførsel af prøveansættelsen. Autorisationen er begrænset til ansættelsesstedet,
og ansættelsen skal godkendes af styrelsen.
Ansøger skal selv finde ansættelsen.
Arbejdsgiveren (supervisoren) har ansvaret for at vurdere, om ansøgeren kan
fungere som osteopat, og vedkommende skal udfylde et evalueringsskema,
som fremsendes af styrelsen.
Styrelsen fremviste et eksempel på, hvordan et evalueringsskema kunne se
ud. Det indeholder oplysninger om ansøgeren, supervisoren og indholdet i
ansættelsen. Indholdet i evalueringsskemaet fastsættes på baggrund af den
vurdering som styrelsen har foretaget.
DO spurgte om kendskab til dansk sundhedslovgivning kunne være et punkt
i et evalueringsskema, da de ofte fandt, at der bl.a. for udenlandske sundhedspersoner var problemer ift. kendskab til dansk sundhedslovgivning.
Styrelsen oplyste, at dette sagtens kunne være en mulighed, hvis der ved vurderingen var konstateret mangler inden for fx dansk sundhedslovgivning.
Styrelsen bemærkede, at det var vigtigt, at man som arbejdsgiver (supervisor) var opmærksom på, at man ikke påtog sig at supervisere en ansøger,
hvor man reelt er inhabil.
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DO spurgte, om der skulle være tale om en lønnet ansættelse, da det i så fald
ville være svært for ansøgerne at få en prøveansættelse. Der findes efter deres vurdering ikke umiddelbart klinikker, der er store nok til, at de kan aflønne en fuldtidsansat fuldt ud.
Danske Fysioterapeuter (Herefter DAFYS) spurgte, om ikke det var vigtigst,
at der var tale om et over- underordnelsesforhold?
Styrelsen oplyste, at vi undersøger sagen ift. vores praksis på området og
teksten i lovgivningen, og det blev aftalt, at emnet tages op igen på næste
møde.
Styrelsen oplyste i øvrigt om praksis for andre faggrupper ift. forlængelse af
evalueringsansættelser samt muligheden for evt. at få en anden prøveansættelse.
Yderligere relevante oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside:
Styrelsen har for nylig opdateret vejledning til ansættelse af sundhedsfagligt
personale: https://stps.dk/da/autorisation/om-autorisationer/ansaettelse-afsundhedsfagligt-personale/~/media/5C1BD297DCB248ECA1FAE9099971A5E2.ashx
Her kan man som arbejdsgiver læse lidt om, hvad man bl.a. har ansvaret for
samt læse kort om, hvad en evalueringsansættelse er.
Styrelsen har også for nylig udgivet en pjece til brug for nye faggrupper, der
bliver autoriseret: https://stps.dk/da/udgivelser/2019/rettigheder-og-pligterved-autorisation/~/media/D2E2DA7E600242CCB5C5CCBBE6A37DE5.ashx
Her kan man læse om, hvilke rettigheder og pligter man har som autoriseret
sundhedsperson.
Dansk osteopatiforening havde fremsendt et spørgsmål, der gik på, om styrelsen kunne have det overordnede ansvar for, om der skal udstedes en autorisation i stedet for supervisoren.
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Styrelsen oplyste, at den faglige vurdering af ansøgeren skal foretages ude i
praksis af fagkundskaben, men at styrelsen altid træffer den endelige beslutning ift. om alle krav er opfyldt.
Ad 2.
Ad 2-5029-33
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse umiddelbart levede op til kravet
om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
Ved en gennemgang blev det af rådet vurderet, at indholdskravet i bekendtgørelsens bilag 1 var opfyldt i det væsentlige.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse middelbart levede op til kravet
om indholdet af klinisk praksis.
Et enigt rådgivende forum angav, at ansøgeren efter deres vurdering levede
op til kravene i bekendtgørelsen om autorisation af osteopater.
Ad 2-5029-56
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse umiddelbart levede op til kravet
om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
Ansøgeren er videre autoriseret fysioterapeut i Danmark.
Ved en gennemgang blev det af rådet vurderet, at indholdskravet i bekendtgørelsens bilag 1 var opfyldt i det væsentlige, når man sammenholdt ansøgerens fysioterapeutuddannelse og efteruddannelsen inden for osteopati.
Det blev vurderet, at ansøgerens samlede uddannelse middelbart levede op
til kravet om indholdet af klinisk praksis.
Et enigt rådgivende forum angav, at ansøgeren efter deres vurdering levede
op til kravene i bekendtgørelsen om autorisation af osteopater.
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Ad 2-5029-142
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Ansøgeren er atypisk, idet ansøgeren er blevet optaget på en deltidsuddannelse på baggrund af en række alternative uddannelser.
Der er tale om en uddannelse, der som udgangspunkt er en type-2 uddannelse, men som skal vurderes som en type-1 uddannelse, da ansøgeren ikke
har en anden sundhedsfaglig uddannelse på minimum professionsbachelorniveau.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse ikke umiddelbart levede op til
kravet om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
Ved en gennemgang blev det af rådet vurderet, at indholdskravet i bekendtgørelsens bilag 1 var opfyldt i det væsentlige for så vidt angår osteopatiske
principper og teknikker, men at der var væsentlige mangler både i forhold til
anatomi, biomekanik, viden om patologier og differential diagnostik o.l.
Det blev på den baggrund vurderet, at ansøgerens uddannelse ikke umiddelbart lever op til indholdskravet ift. bekendtgørelsens § 8, samt indholdet gengivet i bilag 1.
Det blev vurderet, at ansøgeren på baggrund af sine ansættelser under supervision i det væsentligste kan opfylde kravet til indholdet af superviseret
praksis.
Samlet set kan ansøgerens uddannelse og erhvervserfaring ikke udligne de
forskelle, der er imellem ansøgerens uddannelse og kravene i bekendtgørelsen.
Et enigt rådgivende forum angav, at styrelsens vurdering af, at ansøgeren bør
pålægges udligningsforanstaltninger i mindre omfang i overensstemmelse
med styrelsens praksis på området for øvrige faggrupper, var acceptabel.
Ad 2-5029-163
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
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Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse umiddelbart levede op til kravet
om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
Ved en gennemgang blev det vurderet, at indholdskravet i bekendtgørelsens
bilag 1 var opfyldt i det væsentlige.

Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse middelbart levede op til kravet
om indholdet af klinisk praksis.
Et enigt rådgivende forum angav, at ansøgeren efter deres vurdering levede
op til kravene i bekendtgørelsen om autorisation af osteopater.
Ad 2-5029-164
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse umiddelbart levede op til kravet
om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
Ved en gennemgang blev det vurderet, at indholdskravet i bekendtgørelsens
bilag 1 var opfyldt i det væsentlige.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse middelbart levede op til kravet
om indholdet af klinisk praksis.
Et enigt rådgivende forum angav, at ansøgeren efter deres vurdering levede
op til kravene i bekendtgørelsen om autorisation af osteopater.
Ad 3 Evt.
Opfølgning på 2-5029-29:
Styrelsen har modtaget oplysninger fra uddannelsesinstitutionen, og på den
baggrund var det styrelsens vurdering, at ansøgerens uddannelse lever op til
kravene bekendtgørelsen.
Styrelsen informerede om, at en styrelsens tilsynsafdelinger var ved at udarbejde målepunkter i forbindelse med det kommende tilsyn med osteopat-be-
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handlingssteder. Der er i den forbindelse ved at blive nedsat en arbejdsgruppe.
Styrelsen har modtaget besked fra European Federation and Forum for Osteopathy, om at Marika Jevbratt er trådt tilbage, og derfor ikke længere vil repræsentere dem til møderne i det rådgivende forum for autorisation af osteopater. Styrelsen oplyste om, at pladsen er tildelt til foreningen, og at de derfor kan vælge en anden til at repræsentere dem ved møderne. Fra næste
møde vil Tomas Collin deltage på vegne af EFFO.
Næste møde
Det blev aftalt, at den foreløbige dato for næste møde er mandag den 25.
maj.
Grunden hertil er, at styrelsen fremover ønsker at afholde møderne halvårligt, hvis der ikke er presserende sager. På grund af andre arrangementer og
helligdage, var mandag den 25. maj umiddelbart den bedste løsning.
Det blev diskuteret, om hvert andet møde evt. kunne afvikles via Skype eller
ved skriftlig behandling via e-mail. Det blev aftalt, at emnet tages op igen
ved næste møde.

Signe Pilgaard Laursen
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