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Referat 1. Møde for det rådgivende forum
Afholdt: Islands Brygge 67, 2300 København S den 16. januar 2019 kl.
13.00-15.00.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Præsentationsrunde
3. Gennemgang af kommissorium for det rådgivende forum
4. Overblik over de modtagne ansøgninger
5. Udvalgte problemstillinger:
 Overgangsordning
 Superviseret praksis
 Titler
6. Næste møde
Deltagere:
 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
 STPS v. Birgitte Drewes og Signe Pilgaard Laursen
Forfald:
 Dansk kiropraktorforening
 Danske Fysioterapeuter
Ad 3.
Jannick Marschall bemærkede, at Professionshøjskolen Metropol havde skiftet navn, og at det skulle rettes i kommissoriet.
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STPS forklarede om baggrunden for oprettelsen af det rådgivende forum og
bemærkede, at eksistensen af det rådgivende forum måtte tages op til revision, hvis der på et tidspunkt blev oprettet en dansk offentligt reguleret uddannelse til osteopat.
Det blev aftalt, at STPS udsender referater af mødet, hvorefter der fastsættes
en frist til at komme med kommentarer til referatet. Det endelige referat vil
blive offentliggjort på www.stps.dk. Det offentliggjorte referat vil ikke indeholde informationer vedrørende enkeltsager, men disse kan offentliggøres
særskilt i anonymiseret udgave, såfremt de er af principiel karakter.
Ad. 4.
STPS gav en status på de hidtil modtagne ansøgninger, der beløber sig til 62
ansøgninger.
Heraf har 15 ansøgere ikke indsendt fysisk dokumentation endnu.
STPS har konstateret, at mindst 36 af ansøgerne er fysioterapeuter med efterfølgende uddannelse til osteopat – hovedsageligt uddannet fra IAO.
På baggrund af de internationale CEN standarder blev der talt om, at der findes to overordnede typer af osteopater:
Type 1: Dem med en fuldtidsuddannelse inden for osteopati
Type 2: Dem med en anden sundhedsfaglig uddannelse, der efterfølgende
har uddannet sig til osteopat.
STPS kan konstatere, at vi har yderligere en ansøger-type, som formentlig
vil være dem, der skal tages op til vurdering på de næstkommende møder.
Her er der tale om ansøgere, der tilsyneladende hverken har en fuldtids uddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse kombineret med en uddannelse
til osteopat.
STPS bemærkede, at vi er ved at afklare en problemstilling i forhold til, hvor
ansøgerne er uddannede. På grund af EU's anerkendelsesdirektiv, kan det
være afgørende, om en kvalifikation er opnået i en anden EU-medlemsstat.
STPS redegjorde kort for forskellen imellem en kvalifikation opnået i Danmark, og en kvalifikation der er opnået i en anden EU-medlemsstat – herunder om reglerne vedrørende udligningsforanstaltninger.
STPS forpligtede sig til at orientere de øvrige medlemmer af det rådgivende
forum, når der foreligger et svar på problematikken.
STPS bemærkede videre, at en del af de modtagne ansøgninger formentligt
umiddelbart vil leve op til kravene i bekendtgørelsen, og at selve processen
med autorisation igangsættes hurtigst muligt.
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Ad 5.
Overgangsordning:
STPS gennemgik kort overgangsordningen.
Jannick Marschall spurgte om overgangordningen som nævnt i bekendtgørelsens § 13, rent praktisk kan lade sig gøre ift. regeringens uddannelsesloft,
arbejdsbyrde mv.
Efter at have vendt problematikken blev det konkluderet, at det formentligt
ikke bliver et problem i praksis, da regeringens uddannelsesloft ikke finder
anvendelse på den privat-udbudte uddannelse til osteopat, og idet der formentlig kun vil være tale om nogle enkelte ansøgere, der har behov for at benytte ordningen.
Superviseret praksis:
STPS bemærkede indledningsvist, at der i opstartsfasen kan være mangel på
autoriserede osteopater, der kan forestå den superviserede kliniske praksis.
Hannah Tómasdóttir nævnte, at de havde forberedt en skrivelse til deres
medlemmer vedrørende muligheden for at supplere deres kliniske praksis, og
at hun gerne ville tage den med på næste møde.
Det blev diskuteret, om man evt. kunne udbyde nogle kurser med udenlandsk uddannede osteopater fra fx England, hvor erhvervet er reguleret.
Titler:
STPS redegjorde kort for praksis vedrørende brug af beskyttede titler.
STPS anbefaler, at man ikke benytter ordet osteopat, uanset i hvilken form,
hvis man ikke er autoriseret eller omfattet af overgangsordningen i lovforslaget1.
STPS anbefaler, at man i stedet benytter termen manuel behandling eller lignende.
Ad 6.
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201208
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STPS bemærkede, at der i kommissoriet var fastsat en mødefrekvens på ca.
et møde pr. kvartal. STPS bemærkede videre, at der fra vores side var ønske
om at holde det næste møde tidligt i andet kvartal af 2019, for at få processen
med udstedelse af autorisation så hurtigt i gang som muligt.
Det blev aftalt, at næste møde skulle foregå fredag den 5. april 2019, kl. 1315. STPS udsender invitationer.
Signe Pilgaard Laursen
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