Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde
30. november 2017 kl. 17 Comwell Kolding
1. Evt. afbud
Ingen
2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 31. august 2017
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden og næstformand
• Elektronisk kommunikation mellem bestyrelsesmøderne. Er der et bedre medie end mails?
Antallet af mails bør reduceres mest muligt, bl.a. ved at samle emnerne. Hyppigere møde. Lukket
Facebookgruppe? Face time? Evt. Skype – må testes, Tore vil forberede dette.
• FIMM
o Referat af generalforsamling.
FIMM ønsker på tværs af landegrænserne at styre MM-uddannelsen med godkendelse af
kurser og undervisere, krav til diplomopnåelse samt udstedelse af diplomer.
Karen har lige fået besked fra formanden for FIMM’s uddannelsesudvalg, Iliya Todorov, at
hun er indstillet til at blive én af de fem udvalgsmedlemmer.
Peter Stæhr er valgt til revisor.
Helle er i Health Policy Board.
Vi har indtil 2023 to stemmer ved generalforsamlingerne, derefter afhænger det af antallet
af diplomlæger, dvs. vi får 1 stemme. Færre end 25 diplomlæger giver ikke stemmeret.
Vi kan måske få mulighed for at få løsblads-indlæg i European J. MM, på dansk, mens resten
af bladet er på engelsk/tysk. Det kunne være meddelelser fra DSMM til medlemmerne. Pris
ukendt. Måske bliver det dog kun elektronisk(?). Karen vil undersøge det nærmere.
o Referat fra konferencen.
Peter Silbyes og Charlottes indlæg var en succes. De er nu inviteret til Østrig, men uden
honorar, og udgifter til transport er der lagt op til, at de selv eller evt. DSMM skal betale.
Peter vil forhandle om transport m.m. og vende tilbage. Bestyrelsen kunne ikke acceptere at
betale for hollændernes uddannelse – rekvirenten må betale. Hollænderne var i øvrigt
begejstrede for sjalsgrebet.
Iliya vil godt deltage i vores Masterkursus april 2018, det er ok.
• IAMMM
o Referat af konference. På hjemmesiden under Internationalt/IAMMM.
http://www.dsmm.org/index.php/internationalt
• ESSOMM
Medlemskab er afhængig af antal diplomlæger, der skal være >100, men vi kom ind på
forskellige alternative argumenter. Bliver først evalueret om 5 år (men regnet fra hvornår?).
Helle og Karen vil vise bl.a. sjalsgrebet på mødet i december.
• LVS
o Tilskud til Michaelas undervisning er bevilget. Der skal sendes bilag til LVS.
Der skal søges tilskud til Mike Kucheras undervisning, Karen vil skaffe abstract på Mikes
undervisning. LVS skal have dette i forbindelse med ansøgning. Hvert videnskabeligt selskab
kan højst få 1 tilskud/år, og puljen er begrænset, så først til mølle…
Derfor haster det med at få Mikes abstrakt sendt ind.
• Engelsk udgave af den nye tyske lærebog er lovet klar ”meget snart” – men det bliver måske kun
elektronisk. Karen spørger Wolfgang v. Heimann
• Tilskudsreglerne
o Tilskudsreglerne for Årsmødeplanlægning er ikke entydige.
Præcisering: Hovedplanlægger får internt og externt planlægningshonorar for 1 dag, p.t. kr.
2.500. Bliver skrevet ind i Tilskudsreglerne:
http://www.dsmm.org/images/Bestyrelsesmateriale/Regler-for-tilskud-til-kongressermm.-2017-2.pdf
o ’Tabt arbejdsfortjeneste til repræsentation? Der er ikke præcedens for at give tabt
arbejdsfortjeneste udover de i Tilskudsreglerne omtalte situationer. Peter Si og Charlotte fik
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det ej heller til Nordisk Kongres.
Karen forventer 2 møder i FIMM’s uddannelsesudvalg, årligt – fraværet fra praksis bliver
derfor en belastning. Bestyrelsen vedtog, at der fortsat ikke gives tabt arbejdsfortjeneste ved
deltagelse i møder og kongresser i udlandet.
o Sara opfordrede til at sprede arbejdsbelastningerne mere ud ved at aktivere medlemmerne
uden for bestyrelsen noget mere, f.eks. med en ”aktiv-gruppe”, hvorfra man også kunne få
emner til bestyrelsen og lærergruppen. Evt. prøve på kurserne at engagere deltagere. Sara
kommer med oplæg.
Artiklen om lændesmerter på baggrund af NKR er sendt til ESSOMM (European journal of MM)
(Karen). Men det koster at læse den, så det bliver ikke til noget.
NKR har fået nye midler til projekter. Der var i bestyrelsen ikke store tanker om værdien, og
arbejdet er meget stort. DSMM er derfor ikke interesseret.

4. Kalender
• Lærermøde for alle lærere d. 1. december i Kolding
• Michaela Habring underviser i Capsular Mobilization Techniques 1. – 3. december i Kolding - for
alle lærere samt øvrige diplomlæger.
• ESSOMM vinter konference 11. – 14. december 2017. Helle + Karen deltager.
• Masterkursus 23. – 25. april 2018 med Michael Kuchera. Obligatorisk læreruddannelse.
• DSMM generalforsamling, formentlig 25. april 2018, efter Masterkurset(?)
• ESSOMM Instructor Course 15. – 16. juni 2018 i Rom. Karen og Lars deltager.
• IAMMM konference 7. – 8. september 2018 i Zürich. Helle + ? deltager – afventer.
• FIMM generalforsamling 11. oktober 2018 i Paris. Karen, Helle og Peter.
• FIMM workshops 12. oktober 2018 i Paris. Det blev vedtaget at tilbyde lærerne, at DSMM vil
betale kursusafgift og –middag ved deltagelse på kurset (på engelsk).
• FIMM/SOFMMOO konference 13. – 14. oktober 2018 i Paris. Foregår på fransk.
• DSMM’s 50 års jubilæum 2019. Forslag om at holde det som Årsmøde. Kunne blive: ”Rundt om
MM” m/DSMM’s historie (evt. TH), ny brug af billeddiagnostik, behandling med baslyde,
smerteforskning m.m. Workshop 2. dag. Også uddeling af Columnapris – Tore arbejder på det.
Evt. indbydelse pr. brev/mail til alle praktiserende læger. Peter Silbye finder dato.
• DSMM Seminar 24 – 25. august 2018 for bestyrelsen og lærerne.
• WCLBP 2019 er flyttet fra København til Holland.
5. Meddelelser fra sekretæren
• Medlems status
Vi er d.d. 415 medlemmer, tallet med forbehold af manglende meddelelser fra DADL’s
registreringsafdeling, der har haft mange problemer med ind- og udmeldinger. Der er fortsat
flere ind- ud indmeldinger.
• Vi har 44 diplomlæger tilbage. Tilbagegangen skyldes primært pensionering.
• Sygeforsikringen danmark
Ved behandling hos kiropraktorer og fysioterapeuter med osteopati-uddannelse på 200 timer
kan alle medlemmer af Sygeforsikringen danmark få tilskud – men ikke ved samme slags
behandling hos diplomlæger i MM. Virker meget besynderligt. Sygeforsikringen er forespurgt
om ændring, men har afvist. Kun opfordringer fra egne medlemmer kan give anledning til
overvejelser om ændrede tilskudsregler. Se notits på hjemmesidens forside:
http://www.dsmm.org/index.php?view=article&id=106:sygeforsikringen-danmark
• Hjemmeside www.dsmm.org
o
Arbejdsopgavefordeling. Webudvalget skal fortsat lave alt det daglige arbejde med
hjemmesiden, mens vi skal bede vores nye IT-mand, Claus, om at tage sig af program/opsætningsændringer og support, når vi ikke selv kan klare det.
o
Spørgsmålet om DSMM selv skal overtage kursustilmeldinger igen blev frafaldet indtil
videre. Det er et stort arbejde og vil kræve en separat sekretærfunktion. Kan
forventeligt ikke betale sig – trods fordelen ved bedre styr på penge flow, se nedenfor
under Kasserer.
o
Registrering af de enkelte medlemmers kursusaktivitet.
Den nye facilitet, hvor alle medlemmer kan få overblik over deres kursusdeltagelse de
seneste år, fungerer. Skulle nogen finde manglende registreringer, er man velkomne til
at give Peter Stæhr besked på staehr@dadlnet.dk
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Lægeforeningens IT problemer med registrering af medlemmer og tilmelding til kurser.
Vi har spurgt til økonomisk kompensation for manglende kursister, men der er ingen
hjælp at hente. Lægeforeningen har selv tabt meget på problemerne.
Overdragelse af domænenavn fra Mikael Tvede er nu lagt i hænderne på Claus, da
Mikael ikke kan komme videre. Claus er bedt om at finde ud af, om domænet skal stå i et
bestemt navn (den til enhver tid siddende formand) eller det kan være DSMM som
forening. Sidstnævnte vil spare os for ændringsarbejdet ved formandsskifte.
Oversigt over ”Gratisternes” videre tilknytning til selskabet
Der er kun 2 af de 10 gratister fra 2013 - 2017, der er blevet medlem af DSMM. 3 har
meldt sig ind, men 1 meldte sig hurtigt ud igen. Af de 10 har 4 været på tilsammen 5
kurser udover Basiskurset.
Undervisningsmateriale fra Årsmøder skal lægges på den helt åbne del af hjemmesiden
Øvegruppen i Holbæk blev opdateret med navn og mailadresse på kontaktperson.
http://www.dsmm.org/index.php?view=article&id=3:ovegrupper-supplement-erefterlyses
Formkrav til undervisningsmateriale, der skal lægges på hjemmesiden, er ændret lidt.
Ny udgave står på hjemmesiden under Lærermateriale:
http://www.dsmm.org/images/Laerer-materiale/Upload-krav-lrermateriale.pdf
Der var ønske om, at der kommer en oversigt over diplomlæger i alfabetisk rækkefølge.
Den kommer på hjemmesiden under Diplomlæger.
Salli efterlyste nye billeder til slider på hjemmesiden – dét arbejdes der på.

6. Meddelelser fra kassereren
• Konti status
Det er stadig et problem med den langsommelige og ustrukturerede refusion fra DADL af
midlerne fra kontingenter og kursusafgift. Annette må ustandseligt rykke, fordi de likvide midler
slipper op.
• Udviklingen af vores økonomi?
Vi tærer helt efter planen hastigt på vores formue, men nu skal vi til at bremse op for forbruget
og komme i balance.
• Diæt og transport seddel
Annette anmoder om at alle udfylder Diæt- og transportsedlen korrekt og sender den, incl. alle
bilag, højst 1 måned efter afholdte udgifter - og ikke gemmes henover et årsskifte. Skal være
omregnet til DDK. Sedlen findes på hjemmesiden under Bestyrelsesmateriale.
• Annette laver regnskabet færdigt for 2017, med Sara på sidelinjen, så hun kan introduceres
grundigt og overtage fra 1/1-18. Sara skal transaktionsberettiges til konto i Jyske Bank. Annette
lover at hjælpe p.n. også efter 1/1.
7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
• Fordeling af arbejdsopgaver i Uddannelsesudvalget. Der er lavet et udkast, men det nye udvalg
efter generalforsamlingen må tage dette op igen til endelig beslutning.
• Kursus status
Øvelses- og Masterkurserne har givet overskud, resten underskud på mellem 3 og 45 t. kr.
Der er kun 1 tilmeldt næste Basiskursus og kun 6 til MET B, der ellers blev flyttet til foråret på
baggrund af forventet stor tilslutning. Sara og Salli vil arbejde på sagen.
• Basiskurset kan om nødvendigt gennemføres med kun 2 lærere og 1-2 assistenter.
• Sidste frist for tilmelding til kurser?
Skal fortsat være 4 uger inden kursusstart, da der skal tages hensyn til afbestillingsfrist til
Comwell på 8 uger. Derfor kan kurser godt blive aflyst før 4-ugersfristen.
• YL rabatister til Basiskursus
Udd.udv. finder 2 blandt de modtagne ansøgninger.
• Kursusafgifter til næste Årsmøde
Ikke aktuelt, da Årsmødet 2018 er aflyst.
• Ny intro på hjemmesiden til øvelseskursus
Peter Si har skrevet ny intro, som er kommet på hjemmesiden.
http://www.dsmm.org/index.php/kurser/kursusbeskrivelser-1
• Nye lærer-assistenter
Lærere skal være diplomlæger, hvorfor nye assistenter skal være relativt tæt på at opfylde
kravene. (cirka over 200 lektioner). Behov for flere, men der skal også være
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uddannelsesmuligheder for dem uden at det slår bunden ud af økonomien. Forslag om at
Udd.udv. samler en pulje af emner, der løbende bliver anbefalet af lærerne.
(PS: På lærermødet 1/12 forslog Morten Rask, at første assistentjob på Basiskursus blev ulønnet
og at man så kunne have 2 assistenter med. Desuden blev man enige om, at næste assistentjobs
kunne aflønnes mere beskedent).
Ny diplom læge. Salam Bato har fået overrakt sit diplom.
Rygundersøgelse som systematisk efteruddannelse (Charlotte)
Forslag om nyt kursus forud for Basiskursus. Videre diskussion på lærermødet.
Oplæg til ændring af diplomreglerne, recertificering for medlemmer og for lærere
Udsat til lærermødet.
Video af undervisning
Udsat til lærermødet.
Masterkursus med Michael Kuchera.
Karen vil skaffe Abstract til hjemmesiden og til ansøgning om tilskud. Kurset bliver om HVLA og
Ruddy Rapid Rhytmic Resistive Induction på costae.
Undervisning på Lægedage?
Karen er kontaktet af Lægedages ledelse. Vil være god mulighed for at promovere DSMM.
Mulighed for at opsætte stand, er ikke voldsomt dyrt. Karen går videre.
Ekstremitetskursus
Udsat til lærermødet.
Annoncer i UfL er ikke så dyrt som forventet. Kr. 4.700 for ½ side, kr. 3.400 for ¼ side. Vi kan
forventeligt godt annoncere 3-4 gange årligt for flere kurser ad gangen, skal indeholde emne,
dato, pris, sted og vejledning i tilmelding. PSi vil lave forslag til annonce.
Lejer.
Vores nye lejer er allerede ved at blive ødelagt.
VIGTIGT: Når man er færdig med at bruge lejerne, SKAL de sænkes helt i bund, og
HOVEDGÆRDET skal sænkes til lige under vandret, så de kan stables 2 og 2.

8. Videnskabeligt udvalg
• Reaktion på annoncering efter kandidater?
Tore har styr på sagen.
9. Opfølgninger fra tidligere bestyrelsesmøder (behandles på mødet når der er nyt at berette og
med hensyntagen til tiden)
• Bestilling af flere CST bøger
Helle har bestil, så de er på vej.
• Flere T-shirts
Hvis der er lærere, der mangler, kan Karen efterbestille.
• Årsmøde 2018 aflyses. PSt orienterer på hjemmesiden, PSi afklarer med Comwell, at vi vil bruge
reservationen til et seminar med bestyrelse og lærere.
• Torbens indstilling til SEB’s Uddannelsespris 2018. Helle har rykket for svar fra SEB.
(Svar er kommet efter bestyrelsesmødet. LVS har glemt at videresende vores indstilling til SEB.
Helle har genfremsendt indstillingen, og der bliver taget stilling til den på bestyrelsesmødet i
SEB til foråret.)
10. Eventuelt
1. Helle og Charlotte vil godt være med til planlægningen af DSMM’s jubilæum 2019. PSi finder dato
sammen med Comwell.
2. Salli orienterede om NYGP, Nordiske yngre almene medicinere, der skal have Kongres 10. - 12.
april 2018. Vil godt have DSMM til at undervise, ½ - 3 dage efter undervisernes valg. Skal foregå på
engelsk, på Panum eller KH i København. Underviserne får honorar. Man er Yngre almen mediciner i
op til 5 år efter specialistanerkendelse.
3. FYAM København vil godt afholde aftenmøde 2 timer om MM til foråret 2018. Sættes på
lærermødet.
4. Salli har lavet artikel om Årsmødet 2017 til Practicus. Fået den retur til korrektioner.
11. Dato til næste møde
Tirsdag den 6. februar 2018 kl 17.15, Bondetinget 24, Roskilde.
Referent: Peter Stæhr

