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

Ad 1.
Styrelsen har indtil videre modtaget 190 ansøgninger om dansk autorisation
som osteopat.
Styrelsen har pr. d.d. udstedt 142 autorisationer.
Styrelsen har givet 4 afslag indtil videre.
Ad 2.
Principiel drøftelse af fysioterapeuter med efteruddannelse, der ikke er
omfattet af overgangsordning:
Styrelsen orienterede om, at ostopater, der ikke udøvede osteopati ved ordningens ikrafttræden den 1. juni 2018, ikke vil kunne tælle deres praksistimer fra anden uddannelse, for at opfylde kravet om 1000 timers klinisk praksis. Det betyder, at en uddannet fysioterapeut med en overbygning inden for
osteopati, der ikke udøvede osteopati forud for 1. juni 2018, skal kunne opfylde kravet om 1000 timers klinisk praksis alene i kraft af overbygningsuddannelsen inden for osteopati.
Vi nærmer os tiden hvor vi vil se ansøgninger, hvor ansøger har taget en
osteopat-overbygning med en grunduddannelse som fysioterapeut, men hvor
de ikke kan dokumentere, at de har praktiseret som osteopat inden bekendtgørelsen trådte i kraft.
Styrelsen kunne oplyse, at alt efter, hvor en sådan ansøger har gennemført
sin uddannelse, så kan de være omfattet af EU's anerkendelsesdirektiv. Det
betyder, at hvis vi konstaterer væsentlige mangler imellem ansøgerens uddannelse og de danske krav, i henhold til direktivet skal inddrage ”livslang
læring” for at se, om manglerne kan udlignes. I praksis vil det formentlig betyde, at en fysioterapeuts tidligere uddannelsen vil kunne udligne forskellene.
Styrelsen orienterer derfor om, at slutresultat formentlig bliver det samme,
og at der i konkrete sager, der opfylder betingelserne i relation til ”livslang
læring” ikke vil ske forelæggelse for det rådgivende forum.
Ingen kommentarer hertil fra forummet.
Ad 3.
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Principiel drøftelse af prøveansættelser for osteopater:
Styrelsen ønsker det rådgivende forums input til, hvad der er relevant at efterprøve, når en osteopat skal i evalueringsansættelse. Det drejer sig om 3.
lands ansøgere, der i henhold til 3. lands-reglerne skal gennemføre en evalueringsansættelse i forbindelse med autorisationsprocessen.
Danske Fysioterapeuter (herefter Dafys) mener, at det bærende må være det
autorisationsretlige ansvar, og det patientsikkerhedsmæssige aspekt der skal
efterprøves. Det sundhedsfaglige må være vigtigt, at have for øje. Man skal
sikre, at ansøgere forstår mekanismerne omkring bl.a. journalføring og utilsigtede hændelser mv.
Københavns Professionshøjskole (herefter KP) er enig i Dafys’ betragtninger. De ser gerne, at skriftlige kompetencer primært med hensyn til journalføring efterprøves.
Danske osteopater (herefter DO) er enige i synspunkterne anført af Dafys og
KP. DO spørger, om man ikke kan skele til, hvad der kræves af de øvrige
faggrupper.
Styrelsen spørger ind til, hvori forskellen imellem en fysioterapeuts opgaver
og en osteopats opgaver består. Og om der er noget særligt, som man skal
have fokus på, når man skal vurdere, om en uddannet fysioterapeut, der har
gennemgået evalueringsansættelse som fysioterapeut, skal i evalueringsansættelse som osteopat.
DO anfører, at en ansøger med en uddannelse inden for fysioterapi med en
overbygning inden for osteopati bør have tilstrækkelige kompetencer til at
fungere som osteopat på baggrund af sine gennemførte uddannelser, samt
gennemført evalueringsansættelse som fysioterapeut.
European Federation and Forum for Osteopathy (herefter EFFO) er enige
med DO. Hvis man har kvalificeret sig som sundhedsperson i DK, så må det
være tilstrækkelig og gælde for en osteopat også.
STPS henviser til, at i andre tilfælde skal der gennemføres særskilt evalueringsansættelse for den konkrete faggruppe. Eksempelvis skal en ansøger,
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der søger om autorisation som sygeplejerske uddannet i 3. land, i evalueringsforløb som sygeplejerske, uanset om ansøgeren tidligere har gennemført
eksempelvis en evalueringsansættelse som social- og sundhedsassistent. Hvis
samme ansøger søger 10 år senere som læge på baggrund af udenlandsk uddannelse, så vil denne person ligeledes skulle ud i evalueringsansættelse som
læge. Styrelsen er usikker på, hvor stor forskel der er på eksempelvis behandlingerne inden for fysioterapi og osteopati? Er der behov for to forskellige evalueringsforløb eller er de to professioner så tæt på hinanden, at det
kan være tilstrækkeligt med evalueringsforløbet som fysioterapeut.
KP mener at det er relevant, hvor ansøgerens fysioterapeutforløb har foregået. Hvis evalueringsansættelsen har foregået på en klinik, så burde forløbene umiddelbart være sammenlignelige, og der er derfor efter KPs vurdering ikke behov for en evalueringsansættelse som osteopat. Hvis evalueringsansættelsen som fysioterapeut er foregået et andet sted, så bør man formentlig gennemføre en evalueringsansættelse som osteopat også.
DO er enige i KPs betragtning. DO mener også at det kan have betydning,
hvis ansøger f.eks. har praktiseret på en osteopat-klinik i mange år forud for
ansøgningen om autorisation som osteopat. DO bemærker, at det sigte der er
på manuel behandling er overlappende for fysioterapeut- og osteopat-uddannelse.
Styrelsen opsummerer:
Det er relevant at se på om:
- Ansøgeren har gennemført et sammenligneligt evalueringsforløb som
fysioterapeut
- Ansøgeren har relevant erhvervserfaring som osteopat
Dafys er enig i, at det er nogle udmærkede parametre at lægge vægt på.
EFFO mener, at der er forskel på, hvorvidt det handler om det at fungere
som sundhedsperson i DK generelt er det afgørende, eller om det handler
om, at man netop skal vise hvordan det præcis er at fungere som osteopat.
Styrelsen opsummerer. I henhold til rådgivning fra forummet, er det afgørende, at der tidligere har været en evalueringsansættelse fx som fysiotera-
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peut, hvor evalueringsansættelsen har foregået, og om ansøger har arbejdet
efterfølgende i DK i klinik som osteopat.
KP bemærker, at kurser i manipulation er en vigtig faktor at have med, da
det ellers kan give skader – herunder også især manipulation af indre organer.
Dafys bemærker, at det forbeholdte virksomhedsområde også er afgørende.
Det er vigtigt at sikre, at den pågældende sundhedsperson kan varetage det
forbeholdte virksomhedsområde. Erhvervserfaring vil ikke som sådan kunne
dokumentere dette.
Styrelsen bemærkede, at der inden for de to professioner er det samme forbeholdte virksomhedsområde, og at en fysioterapeut, derfor bør kunne varetage
området.
Ad 4. Konkrete ansøgninger:
32-1529-163
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse umiddelbart levede op til kravet
om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
EFFO bemærker, at skolen har som optagelseskriterium, at ansøgere har gennemført en fysioterapeut-uddannelse.
Ved en gennemgang blev det af det rådgivende forum 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.
32-1529-180
Ansøgningen blev gennemgået og drøftet.
Det blev vurderet, at ansøgerens uddannelse umiddelbart levede op til kravet
om en uddannelse på min. Professionsbachelor-niveau.
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Ved en gennemgang blev det af det rådgivende forum 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 5. Eventuelt
Information om sagsbehandlingsprocedurer
STPS oplever i stigende grad, at dokumentation til nye ansøgninger bliver
sendt direkte til Signe og Clara. Opfordring til at nye ansøgninger skal sendes til hovedpostkassen aaes@stps.dk eller fysisk.
Brexit
STPS gjorde opmærksom på, at fra 1. januar 2021 er ansøgere ikke omfattet
af EU-anerkendelsesdirektivet, men i stedet vil de skulle vurderes efter 3.
lands-regelsættet, hvis ansøger har statsborgerskab i og/eller uddannelse fra
et land udenfor 3. land.
Styrelsen oplyser, at det er en væsentlig anderledes proces.
Første trin er en vurdering af, om uddannelsen i det væsentlige svarer til den
danske, herefter skal ansøgeren dokumentere, at denne lever op til sprogkrav, og til sidst skal ansøgeren gennemføre en evalueringsansættelse.
Styrelsen oplyser videre, at erhvervserfaring ikke kan regnes med, når sagen
behandles efter 3. lands-reglerne. Det er alene grunduddannelsen, som skal
opfylde kravene ellers får man afslag.
EFFO bemærker, at der er 3 uddannelser i UK som opfylder alle kravene,
men der er ligeledes et master program i UK, som formentlig ikke kan opfylde betingelserne.
DO bemærker, at der primært er 2 skoler, der udbyder uddannelser i Danmark, hvor den ene er placeret i Belgien og den anden er placeret i UK. DO
spørger, om Brexit har en betydning for dem, hvor uddannelsen er placeret i
UK. STPS bekræfter dette.
Styrelsen har på tidligere møder orienteret om en overgangsbekendtgørelse,
som ville have trådt i kraft ved et NO-deal brexit. Fordi der er indgået en udtrædelsesaftale, gælder overtrædelsesbekendtgørelsen ikke.
Det får betydning for både hvilke regler man hører under samt sagsbehandlingstiden - der er væsentlig højere på 3. lands ansøgninger.
Norske osteopater:
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EFFO oplyser, at der er vedtaget en autorisationsordning for osteopater i
Norge i december 2020. Pt. arbejdes der på at udarbejde ordningen, og på at
udarbejde en overgangsordning, som formentlig vil ligne den danske.
Næste møde:
STPS foreslår at vi sender en dato ud vedr. møde i maj.

Clara Hulthin Poulsen
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