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DSMM’s BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag den 6. december 2011 kl. 17.00 

Hilton Copenhagen Airport hotel 
Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup 
Tlf. 32 501501 http://www.hilton.dk 

 
DAGSORDEN: 
Afbud:  

Emne: Referent: Præmisser / 
holdninger: Beslutning: 

1. 1 . Godkendelse af: 

• Referat af bestyrelsesmøde den 31. 
maj  2011 

(Referatet udsendes inden mødet) 

Karen Godkendt  

2. 2. Meddelelser fra formanden: 

• FIMM 
• ESOMM 
• ACADEMY 
• Yngre Arbejdsmedicinere 
• Ad. hoc. bestyrelsesmedlem, 

yngre læger 

Palle  FIMM: Niels og Palle var til GF 
i Prag 2-15/10.  
Godt møde, der var en enig 
bestyrelse bag formanden. 
Knap så meget splittelse som 
der er oplevet tidligere. 
Luftet tanken om at placere 
verdenskongres 2013 i DK. 
Ca 50 deltagere fra hele 
verden. Kina havde ansøgt om 
at blive optaget i FIMM. Dygtig 
og imponerende fremlæggelse 
af deres faglighed.  
De blev optaget. God oplevelse 
i det internationale både fagligt 
og socialt. Palle fortsat 
formand. 
ESOMM: Tysk initiativ, de 
forsøger at skabe et fast 
curriculum , som alle skal 
forholde sig til.  
ESOMM er ikke længere et 
stridspunkt. Niels og Palle var 
til instruktor course.  Vi har 
meget at gi’ og de har også 
meget vi kan lære af. 
Gennemgik vores uddannelse i 
teori og praksis. Også deres, 
så der var rigtigt meget at lære. 
Tyskerne har en meget anden 
måde at tælle timer til deres 
diplom uddannelse . De regner 
kun 40 min pr time. 
Så er vores ikke så tosset. Det 
kunne være fint, hvis vi havde 
noget kvalitets sikring, 
multipule choice ”prøve” om 
folk får gennemgået det 
selvstudium. Som det er lige 
nu, så har vi flere timer end vi 
troede, vi er slet ikke så langt 

I løbet af en overskuelig 
fremtid skal vi ha’ taget 
stilling til det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forhold til alle de udgifter 
der er i forhold til at 
deltage i de udlands 
arrangementer så er der 
allerede en beslutning om 
at man kan få de diæter 
der er tilladelige i forhold til 
SKAT. Hotel regning bliver 
efter regning. 
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fra det. 
Der arbejdes mod at få 
muskeloskeletal medicin 
anerkendt på EU niveau som 
et subspeciale. 
Det næste instruktor couse kan 
godt være i DK. 
 
AKEDEMY: bedre samarbejde 
mellem Akademi og FIMM.  
Lidt trængt, svært at rekrutterer 
medlemmer, vil måske gerne 
ha’ mere samarbejde med 
FIMM, det er OK, hvis det 
foregår under gode forhold, der 
er et ”letter of agreement” 
Lars Remvig har meldt sin 
afgang. 
 
Ad Hoc Yngre læge. 
Esther Lindgreen har vi spurgt, 
hun takker nej i første omgang. 
 
Der var flere på det basis 
kursus, som vi skal huske på. 
 
Palle har været nede at 
undervise yngre 
arbejdsmedicinere i 
Muskuloskeltal medicin i 
Odense.  
De vil gerne lære mere, for de 
er klar over at det fylder meget 
i arbejdes medicinen. 
Det kan være det er sådan en 
vi skal ha’ ind i bestyrelsen . 
Palle afsøger sine kontakter. 
 

3. 3. Meddelelser sekretær: 

• Medlemsstatus 

Karen Vi har et faldende medlemstal. 
 
Vi skal ha’ opdateret 
æresmedlems listen og 
diplomlæge listen. 
Karen ser hvad hun kan finde i 
de mapper hun fik af Jette. 
 
 

Fremtidige basiskurser 
Skal rekrutterer  
medlemmer med liste til 
indmeldelse. 

4. 4. Meddelelser fra kasserer Annette Det går godt. 
Vi betaler jo for kursus 
udgifterne, mens indtægterne 
går til lægeforeningen, på trods 
af det har vi 250.000 på 
kontoen. + Formuen på 
800.000.  
 

Vi skal helst ikke 
akkumulerer penge, men 
vi har en kapital på omk en 
mill. Som vi har til 
underskud m.m. 
Vores nye revisor fandt 
ikke noget problematisk i 
vores formue, heller ikke i 
forhold til skat. 

5. 5. Meddelelser fra formanden for 
Kursusudvalget  

• Status, kurser 2011/2012. 

• Lærergruppen – Status, initiativer. 

Peter Se vedlagt 
Der blev ikke afholdt læremøde 
i nov, men vi kan gøre det i 
April den 12.April 14.30 så 
møde, hygge og masterkursus. 
Peter og Lisbeth vil lave et 
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• Annoncering. 

• Kursussekretær - Status 

 

oplæg. 
Aftale med lægeforeningen 
ophører den 31/12 som vi 
kender den. Vi har forsøgt at få 
en aftale i stand som vi gerne 
vil ha’ den. Det har vi fået. Vi 
har dog ikke været tilfredse 
med regnskabet, men det 
bliver bedre lover de. 
Peter er indstillet på at fortætte 
med dem efter den nye aftale. 
De skal skrive ud til kursisterne 
på vores brevpapir. 
Øvelses kurset er desværre 
aflyst. 
VI skal bare holde det i 2013. 
Vi kan få mange fra 
lægegruppen med og som 
minimum få bestyrelsen med, 
så kan vi få lidt tid sammen. 
Det bliver uge 5 2013. 
Næste års kurser er der ikke så 
mange tilmeldte. 
Vi har haft annoncer i Dagens 
Medicin.  
Vi skal sende beskeder ud til 
de sidste basis kursister. 

 
Pause med dagens 
medicin. 
 
Sender mail til 
medlemmerne om de 
kruser der er. 
 
Målrettede annoncering 
til evt interesserede. 
 
Medlemmer 
FYAM 
Yngre reumatologer 
Yngre arb. Medicinere 
 
 
 
 

6. 8. Den nye hjemmeside Allan 
Karen 
Palle 
Peter 

Karen vil gerne, men har ikke 
koderne lige nu, får fat i 
Kenneth Markvart. 
”Nyheder” det punkt kunne 
indeholde  de nyhedsmails der 
sendes ud. 

 

9. Nordic Congress MT/MM   
(www.nordic2011.eu) 

Niels 
Palle 

Afrunding: det endelige 
regnskab gav et underskud på 
50.000. Hvilket var noget 
mindre end forventet. 
Stor succes, men der var ikke 
mange læger med i forhold til 
fysioterapeuter. 
 

 

10. Årsmøde 2012  Comwell er bestilt til fredag den 
6 og lørdag den 17/11 
Hvem er arrangører. 
 
Hvad stiller vi op med MR 
diagnoser. 
Modik forandringer… 
Kognitiv terapi i forhold til 
smerte. 

Peter, Niels , Palle, Karen, 
Helle. 
Peter spørger Susanne om 
de vil stå for tilmeldinger 
m.m. 
EMNE: rundt om lænden. 
Akutte og kroniske smerte 
tilstande. 

11. NIP-fysioterapi Helle NIP. 
Centralisering/ ensretning af 
behandlinger og der er 
fysioterapeuter med hver deres 
interesseområder + 2 læger fra 
almen medicin. 
Der har været en lidt hidsig 
debat, for de har alle deres 
interesseområder. Der er en 
hørings fase nu og en 
afprøvning i praksis.  
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De beh. Muligheder der 
fremhæves er Mcenzie ( 
centralisering) Ole Kudsk 
Jensen 
Martin Josefsen er den eneste 
der taler for den manuelle 
medicin. Der er ikke kommet 
mange ben til jorden der. 
Mobilisering 
Centralisering ( fremhæves) 
Genoptræning 
Bør være ligeværdige, det er 
det vi skriver.. at vi undres. 
At patienter med neuraligforme 
smerter fylder forholdsvis ( 
uforholdsvis) meget, og 
patienter med 
mekaniske/dynamiske articulo 
osøse og bløddels relaterde 
problematikker synes at være 
dårligt favnet. 
Se Helles udsendte notater. 

7. 11. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af 
DSSM? 

 Springer over  

8. 12. Videnskabeligt udvalg Palle Intet nyt 
Men det burde kunne aktiveres 
med vores arrangement i 
ESOMM 
Der er nogle fine validerede 
spørgeskemaer man kan bruge 
i lægepatient samarbejde. 
Det kan bruges som fagligt 
dokumentation. 

 

9. 13. Samarbejdsindsatser: 

• Dansk Reumatologisk Selskab 

• DSAM 

• Scandinavian Congress of 
Rheumatology 

• Nordisk kongres for Almen 
Medicin 

• Gigtforeningen 

• Fysioterapeuter / kiropraktorer 

Karen Intet nyt 
 
Næste DSAM kongres er i 
Finland.   

 

10. 14. Næste møde  6/3 kl 17 hos Peter i Køge  

11. 15. Eventuelt 

12. Nyheds mail 

13.  

 Send indslag til Karen , det I 
vil ha’ med i julebrevet. 

 

Bilag: 
Kursus regnskab 
NIP notater 
 


