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Referat for 2. møde for det rådgivende forum
Afholdt: Islands Brygge 67, 230 København S, den 5. april 2019 kl. 13.0015.00.
Dagsorden:
 Velkomst
 Overblik over de modtagne ansøgninger og udstedte autorisationer
 1 Udvalgte problemstillinger:
o Uoverensstemmelser imellem angivne timetal og ECTS-point
(2 medtagne eksempler)
o EU problemstilling vedrørende uddannelsesland – status på
forespørgsler
 2 Konkrete ansøgninger:
o 2.1 osteopat uddannet i Sverige
o 2.2 osteopat uddannet i England
o 2.3 osteopat uddannet i England
 3 Clinical hours i CEN-standarden
 Evt.
 Næste møde
Deltagere:
 Danske Fysioterapeuter v. Sille Frydendal
 Dansk kiropraktorforening v. Louise Holm Sommer
 Danske Osteopater v. Hanna Tómasdóttir
 Dansk Osteopatforening v. Dorthe Høxbro Herrmann
 European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) v. Marika
Jevbratt
 Københavns Professionshøjskole v. Jannick Marschall, uddannelsesleder ved fysioterapeutuddannelsen
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STPS v. Birgitte Drewes, Clara Hulthin Poulsen og Signe Pilgaard
Laursen

Forfald:
Ad 1.
Styrelsen for Patientsikkerhed (herefter styrelsen) har indtil videre modtaget
111 ansøgninger om dansk autorisation som osteopat.
Styrelsen har udstedt 9 autorisationer
Styrelsen har yderligere 11 ansøgninger, som ser ud til at leve op til kravene
i bekendtgørelsen.
Der er begyndt at komme ansøgninger fra ansøgere uddannet ved ESO via
Lasota Terapi Akademi.
Ad 1.1.
Rådet drøftede problemstillingen, hvor der i ansøgerens uddannelsesbevis er
angivet, at ansøgeren har gennemført ca. 700 timers klinisk superviseret
praksis, mens det af ansøgerens diploma supplement fremgår, at den kliniske
superviserede praksis er normeret til 42 ECTS på uddannelsen. 42 ECTS
omregnet i timer giver 1.155 timer.
Københavns Professionshøjskole (herefter KP) bemærkede, at angivelsen af
42 ECTS for klinisk praksis omfatter klinisk praksis på hele uddannelsen, og
at den kliniske praksis på de første år mest består af observation.
STPS laver et udkast til måde at løse fortolkningen af de 42 ECTS for fysioterapeuter på baggrund af drøftelserne, og sender det ud inden næste møde.
Ad 1.2.
Signe orienterede om, at styrelsen som nævnt på tidligere møde, var i tvivl
om, hvorvidt ansøgerne fra uddannelser fysisk udbudt i Danmark, skulle behandles efter det danske regelsæt, eller om EU's anerkendelsesdirektiv kunne
finde anvendelse.
Hvis man anvender EU's anerkendelsesdirektiv, kan man bl.a. bruge erhvervserfaring til at udligne eventuelle forskelle på ansøgerens uddannelse
”og den tilsvarende danske uddannelse” (hermed menes for osteopaterne
kravene i bekendtgørelsen), hvorimod en ansøger, der alene behandles efter
den danske bekendtgørelse, skal opfylde alle krav for at kunne opnå autorisation.
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Uddannelsen finder fysisk sted i Danmark for begge uddannelsers vedkommende. Derfor undersøgte styrelsen, hvad der skal til for at en kvalifikation
er fra en anden medlemsstat.
Der er tre krav, der skal være opfyldt:
1. Uddannelsen i Danmark skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen i den anden medlemsstat.
2. Der skal udstedes det samme uddannelsesbevis uanset om man følger
uddannelsen i Danmark eller i den anden medlemsstat.
3. Man skal med det udstedt bevis i hånden have adgang til at udøve erhvervet i den anden medlemsstat.
Styrelsen kontaktede begge uddannelsesinstitutioner.
IAO oplyste, at uddannelsen var godkendt, at der blev udstedt det samme bevis, og at man med beviset i hånden fik ret til at virke som osteopat i Belgien.
Styrelsen har forsøgt at få verificeret oplysningerne igennem de Belgiske
myndigheder, og vi afventer fortsat svar, men det er styrelsens umiddelbare
vurdering, at EU's anerkendelsesdirektiv finder anvendelse på ansøgere, der
er uddannet via IAO i Danmark.
ESO oplyste, at der var tale om en godkendt uddannelse, men at der ikke
blev udstedt det samme bevis for de personer, der læste i Danmark, samt at
dem med det danske bevis ikke får adgang til at udøve erhvervet osteopat i
England.
Styrelsen har fået verificeret, at ansøgere med det danske bevis ikke får adgang til at udøve erhvervet osteopat i England. Da betingelserne ikke er opfyldt, er det styrelsens vurdering, at EU's anerkendelsesdirektiv ikke finder
anvendelse. Ansøgere der er uddannet hos ESO via Lasota Terapiakademi,
skal derfor leve op til kravene i den danske bekendtgørelse om autorisation
af osteopater.
Ad 2.
Signe orienterede om, at styrelsen har forsøgt at udvælge ansøgere, hvor vi
mener, at vi har tilstrækkelig dokumentation til at vurdere sagerne, men at
det sagtens kan være, at der bliver behov for at indhente yderligere dokumentation. Der vil også løbende blive foretaget en revision af den forside,
der sendes ud sammen med materialet. De tre ansøgeres fysiske sager var
medbragt til mødet, så materialet kunne kigges igennem ved eventuelle
mangler.
Der var generelt enighed om, at det anonymiserede format var udemærket,
ligesom det også var en nødvendighed, da vi ikke udveksler information via
sikker e-mail.
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Ad 2.1.
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse umiddelbart levede op til kravet
om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
KP bemærkede, at de godt kunne tænke sig, at der var flere oplysninger om
det videnskabelige aspekt af uddannelsen, hvilket der var enighed om.
Styrelsen spurgte, om sagen skulle forelægges rådet igen eller om der kunne
accepteres en løsning, hvor styrelsen indhenter yderligere oplysninger, og
hvis styrelsen er betrygget af oplysninger, så udstedes der en autorisation.
Dette forslag blev accepteret, under forudsætning af, at styrelsen gav en tilbagemelding vedrørende sagen på næste møde.
Ad 2.2.
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.
Et enigt rådgivende forum angav, at ansøgeren efter deres vurdering levede
op til kravene i bekendtgørelsen om autorisation af osteopater.
Ad 2.3.
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse var en fireårig uddannelse på
fuld tid, men at ansøgeren kun havde gennemført 3538 timers undervisning
inklusiv de 1442 timers klinisk superviseret praksis.
Det blev aftalt, at styrelsen indhenter oplysninger fra ansøgeren vedrørende,
hvad hun har gjort for at vedligeholde sine kvalifikationer siden uddannelsen, og så skal sagen forelægges for det rådgivende forum igen.
Ad 3.
European Federation and Forum for Osteopathy (herefter EFFO) oplyste, at
de havde fremsendt materialet, så det kunne bruges som baggrund.
Styrelsen bemærkede, at vi havde lovgivet om, at man kan medregne al sin
kliniske praksis, uanset at CEN standarden foreskriver, at man kun kan medregne 499 timer. Der er dog tale om en overgangsordning.
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EFFO oplyste, at man havde diskuteret i mange år, hvor meget man kunne
regne med af klinisk praksis, og at man til sidste var nået til enighed om de
499 timer.
Ad Evt.
Styrelsen oplyste rådet om, at der netop var vedtaget en overgangslov vedrørende Brexit, der træder i kraft ved Englands udtrædelse af EU. Ifølge loven
kan herboende britiske statsborgere, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikation forud for Brexit, fortsat få behandlet deres ansøgning om
dansk autorisation efter EU-reglerne.
Styrelsen foreslog, at vi til næste møde vil sætte fokus på, hvilke uddannelser, der er baggrund for de type 2 ansøgere, der har læst ved Lasota Terapiakademi, hvilket der var enighed om.
Danske Osteopater nævnet, at de havde sendt os et forslag til, hvordan deres
medlemmer kunne supplere op med evt. manglende superviseret klinisk
praksis. De havde lavet en aftale med en engelsk skole, der kunne sende undervisere.
Styrelsen bemærkede, at vi ikke kan godkende en uddannelse, men at vi kan
tage emnet op på næste møde. Dette blev aftalt, at det bliver et punkt på næste møde.
EFFO nævnte, at de i Sverige har et SKOHS-kursus, der kan løfte de svenskuddannede osteopater op på bachelor-niveau. Hun afleverede en beskrivelse af ordningen til Signe.
Danske Fysioterapeuter nævnte, at man kan lade sig inspirere af CPD-systemet, hvor man evt. kan benytte sig af logbøger. Sille inviterede til at deltagerne i rådet kunne komme og besøge Danske Fysioterapeuter for at se,
hvordan de vurderer ansøgninger vedrørende den specialiseringsordning, son
dansk selskab for fysioterapi står for. Hun sender en invitation.
Næste møde:
Det blev planlagt, at næste møde skulle afholdes den 1. juli 2019.
Indhold:
- ESO-uddannede og konkrete ansøgere herfra.
- Flere udenlandsk uddannede osteopater
- Klinisk supervision – styrelsen kigger på hvilke krav vi vil stille til
superviseret praksis (hvem skal supervisere og hvad skal det indeholde). Styrelsen laver evt. et udkast til en logbog.
-

Problemstillingen vedrørende de 42 ECTS-point.

Signe Pilgaard Laursen
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