
	  
Referat	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  26/8	  2013	  

	  
1)	  	  Evt.	  afbud	  

Urfan	  Ahmed	  
	   	  
2)	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  28/5	  13	   	  
	   Godkendt	  
	  
3)	  Opfølgning	  på	  Bestyrelsesmøde	  28/5	  13	  

• DSMM	  materiale	  på	  Palles	  PC	  er	  udlæst	  på	  en	  CD,	  der	  opbevares	  af	  formanden.	  
Brochurer/foldere	  er	  intakte	  og	  kan	  leveres	  til	  trykkeri,	  når	  behov	  fås.	  Der	  skal	  dog	  
rettes	  på	  kursusoversigten.	  

• Udvalgene:	  	  	  Samtale	  om	  at	  nedlægge	  Videnskabeligt	  udvalg	  og	  specialepolitisk	  udvalg.	  
Berit	  vil	  godt	  deltage	  ad	  hoc,	  	  men	  ikke	  som	  initiativtager	  i	  de	  to	  udvalg.	  
Videnskabeligt	  udvalg:	  Peter	  Silbye	  spørger	  professor	  Susanne	  Reventlow	  om	  
muligheder	  for	  forskning	  omkring	  muskuloskeletal	  medicin	  ved	  instituttet.	  	  
Helle	  spørger	  Finn	  Johannsen	  om	  han	  fortsat	  vil	  være	  med	  ad	  hoc.	  
Udvalgenes	  kommmisorier	  blev	  godkendt	  af	  formændene/bestyrelsen.	  

• Columnapris:	  	  	  Alle	  skal	  være	  obs	  på	  nye	  kandidater,	  specielt	  Berit.	  Helle	  vil	  spørge	  
Finn	  Johannsen	  om	  samme. 
PSi	  finder	  ud	  af,	  om	  listen	  på	  hjemmesiden	  er	  fuldtallig. 

	  
4)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• FIMM.	  	  	  I	  år	  deltager	  fra	  bestyrelsen	  Helle	  og	  Niels.	  Peter	  Stæhr	  deltager	  på	  privat	  basis.	  
I	  2014	  kan	  vi	  ikke	  klare	  opgaven	  med	  værtsskabet	  for	  FIMM	  generalforsamling,	  men	  i	  
2015	  vil	  vi	  godt	  påtage	  os	  det.	  Helle	  har	  efterfølgende	  meddelt	  dette	  til	  FIMM’s	  
formand.	  
Omkostningerne	  forventes	  på	  50-‐100.000	  kr.	  til	  kongrescenter,	  middag,	  evt.	  udflugter.	  
Det	  må	  blive	  i	  København	  –	  samtidig	  med	  Årsmødet,	  ultimo	  september?	  

• Fælles	  diagnosekoder?	  	  	  L01-‐03	  er	  uspecifik	  men	  bruges	  meget.	  De	  specifikke	  koder	  er	  
oftest	  ikke	  specifikke	  nok,	  så	  det	  må	  anbefales	  at	  fortsætte	  med	  de	  uspecifikke	  
kodninger.	  DAK-‐E	  folkene	  kunne	  tænkes	  at	  have	  en	  holdning.	  De	  har	  haft	  en	  artikel	  i	  
Månedsskriftet	  om	  kodning.	  

	  
5)	  Meddelelser	  fra	  næstformand	  og	  Karen	  

• ESSOMM.	  	  	  Mødet	  i	  Rom	  var	  i	  en	  vis	  udstrækning	  indbyrdes	  undervisning	  i,	  hvordan	  
man	  arbejder	  i	  de	  forskellige	  lande.	  Målet	  er	  en	  fælles	  måde	  at	  udføre	  muskuloskeletal	  
medicin	  på,	  specielt	  undersøgelsesmetoder.	  
Muskuloskeletal	  medicin	  er	  kommet	  med	  i	  en	  MJC-‐gruppe.	  
Niels	  og	  Karen	  vil	  forsøge	  at	  lave	  et	  nyhedsbrev	  til	  hjemmesiden	  om	  mødet.	  
Nyt	  ESSOMM	  møde	  er	  i	  december	  2013	  i	  Lech	  i	  Østrig,	  et	  fortsættelsesmøde	  fra	  Rom.	  
Det	  vil	  være	  vigtigt	  at	  deltage	  for	  at	  få	  indflydelse	  samt	  for	  at	  få	  kontakter	  til	  mulige	  
kommende	  undervisere	  til	  vores	  møder.	  Men	  mest	  til	  Rom-‐møderne.	  Vi	  sender	  ikke	  
nogen	  delegerede	  til	  Østrig.	  

• Øvrig	  kongresdiskussion.	  	  	  Vi	  kunne	  overveje	  at	  deltage	  i	  	  Nordiske	  Kongres	  for	  almen	  
medicin.	  Næste	  møde	  er	  i	  2015	  i	  Göteborg.	  

	  
6)	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Medlemsstatus.	  Siden	  sidste	  bestyrelsesmøde	  har	  16	  medlemmer	  meldt	  sig	  ud,	  1	  er	  
afgået	  ved	  døden,	  og	  der	  er	  kommet	  2	  nye	  medlemmer.	  Så	  vi	  er	  nu	  608	  medlemmer.	  

• Æresmedlemmer.	  Vi	  har	  8	  æresmedlemmer.	  



• På	  hjemmesiden	  mangler	  kursusafgift	  for	  Årsmødet.	  Det	  bliver	  samme	  som	  tidligere.	  
Desuden	  mangler	  emnet	  for	  Masterkurset.	  Det	  bliver:	  ”Integrerede	  behandlings-‐
teknikker,	  med	  fokus	  på	  dysfunktioner	  gående	  fra	  hænderne	  og	  centralt”.	  	  
Beslutning	  blev	  taget	  om	  at	  fjerne	  det	  uaktuelle	  billede	  af	  lærerkræfterne	  samt	  få	  taget	  
et	  nyt	  ved	  først	  givne	  lejlighed.	  
	  

7)	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  
Økonomien	  er	  ok.	  Revisor	  er	  ikke	  spurgt	  om	  ændringerne	  i	  kursusopgørelserne.	  

• PSi	  levere	  uddannelsesregnskab	  til	  Annette	  i	  god	  tid	  før	  regnskabsårets	  afslutning.	  
• Alle	  bestyrelsesmedlemmer,	  også	  yngre	  læger,	  kan	  få	  transportrefusion.	  

	  
8)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Der	  er	  annonceret	  med	  8	  kurser	  i	  2013.	  De	  4	  er/bliver	  gennemført	  med	  hhv.	  23,	  18,	  17	  
og	  17	  (indtil	  videre)	  deltagere	  
I	  foråret	  blev	  Basiskurset	  og	  Nålekurset	  aflyst.	  I	  efteråret	  var	  det	  MET-‐MOB	  og	  MET-‐B.	  
Lærerplanen	  for	  kurserne	  i	  2014	  er	  fastlagt.	  

• De	  to	  gratis	  basiskurser	  til	  yngre	  læger	  er	  tildelt,	  så	  nye	  ansøgere	  afvises	  på	  forhånd.	  
De	  kan	  dog	  søge	  igen	  i	  2014,	  hvor	  der	  bliver	  1	  plads	  forår	  og	  1	  plads	  efterår.	  
Ansøgningsfristen	  til	  foråret	  er	  1/3-‐14,	  til	  efterårskurset	  15/8-‐14.	  
Udvælgelsen	  foretages	  af	  udvalgsformanden,	  evt.	  efter	  kontakt	  til	  de	  yngre	  læger	  i	  
bestyrelsen.	  
Læger	  i	  blok-‐uddannelse,	  fase	  3	  eller	  2,	  vil	  blive	  vægtet.	  

• Der	  var	  forslag	  om	  udvidelse	  af	  lærerstaben,	  men	  dette	  afstod	  bestyrelsen	  fra	  p.gr.a.	  de	  
relativt	  få	  kurser.	  Ved	  flere	  lærere	  vil	  der	  blive	  for	  få	  kurser	  per	  lærer	  til	  at	  komme	  ind	  
i	  rutinerne.	  
	  

9)	  Årsmøde	  2014	  
Afholdes	  21-‐23/3-‐14	  på	  Comwell,	  Kolding.	  Kursusafgiften	  bliver	  som	  i	  2012.	  
Der	  er	  ikke	  kommet	  forslag	  om	  emne	  fra	  lærergruppen.	  Der	  kom	  forskellige	  forslag,	  
bl.a.	  om	  Hoved-‐nakke,	  hvor	  kiropraktor	  Jan	  Hartvigsen	  kunne	  være	  en	  mulighed.	  
Desuden	  blev	  nævnt	  psykolog	  Tonny	  Andersen,	  en	  neurolog	  fra	  Center	  for	  
Hjerneskade,	  ortopæd	  Lars	  Binderup.	  
Man	  kunne	  lave	  en	  linie:	  skade	  –	  akut	  	  -‐	  senere	  –	  øvelser	  –	  slutsituation.	  
Der	  blev	  nedsat	  et	  planlægningsudvalg:	  PSi,	  Niels,	  Helle,	  Morten	  og	  Anders,	  der	  aftalte	  
at	  mødes	  den	  9/9	  kl.	  18	  hos	  Peter	  i	  Roskilde.	  

• Generalforsamling	  i	  DSMM	  kan	  afholdes	  efter	  Årsmødet.	  
	  
10)	  Hjemmesiden	  

Kenneth	  er	  kommet	  med	  forslag	  til	  avanceret	  kommunikations-‐	  og	  database-‐
muligheder.	  Er	  dog	  noget	  for	  omfattende	  til	  vores	  brug.	  	  
PSt,	  Urfan	  og	  Anders	  arbejder	  videre	  på	  et	  mere	  begrænset	  forslag.	  

	  
11)	  Sangbøger	  –	  status	  	  

Karen	  arbejder	  videre	  på	  sangbøgerne.	  
	  

12)	  Eventuelt	  
Ingen	  emner	  

	  
13)	  Næste	  møde	  

11/11-‐13	  kl.	  17.15	  hos	  Peter	  Silbye,	  Roskilde.	  
	  

Ref.:	  Peter	  Stæhr	  


