Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde
d. 31. oktober kl. 17.00 hos Charlotte, Åmosevej 7, Greve
1. Evt. afbud. Frederikke, Salli og Karen.
2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 24. august 2018. Godkendt.
3. Meddelelser fra formand og næstformand
• FIMM, referat af uddannelsesudvalgsmøde og generalforsamling, referat fra
workshops. Karen har rundsendt referat fra Education Board. Helle, Karen og
Charlotte vil lave en oversigt over DSMM’s uddannelsesprogram til FIMM. Helle og
Lars underviste på SOFMMOO’s efterfølgende kongres. Første dag på engelsk, anden
dag med simultanoversætning til fransk. God tilfredshed.
• ESSOMM. Helle skal på vinterkonferencen undervise i nakkebehandling.
• IAMMM På konferencen i Winterthur var der en del videnskabelige foredrag samt
diskussion om muskuloskeletal medicin. Berit er medlem af det Videnskabelige
udvalg.
• LVS, ansøgning om tilskud til Michael Kuchera er sendt, og vi har fået bevilget kr.
10.000.
• Revision af DSMM´s lærebog, evt. fælles ”rettelses-fil”. Torben ønsker ikke at tage
del. Rettelsesblade er ikke optimalt. Måske udgive den som E-bog? Vi må danne en
redaktionsgruppe. Forslag: Peter Silbye, Lars, Helle og Finn.
• Kiropraktorernes oplæg til national strategi på rygområdet. Se
http://www.danskkiropraktorforening.dk/rygraden Hvad kan vi byde ind med?
Hvad er væsentligt for os? Kan vi indgå i et positivt samarbejde? Skal vi holde et
mødes med dem? Samstemme vores tone, holdning. Kiropraktorerne uddannes på
Syddansk Universitet, Middelfart, sammen med lægestuderende indtil bachelor. Har
mere røntgen og muskulær medicin. Er dygtige håndværkere, men mangler den
totale patient problematik med de psykosociale problemer. Ikke p.t. mening i
organisatorisk samarbejde.
• Opdatering af NKR for Lumbal nerverodspåvirkning. Sundhedsstyrelsen har ikke
fundet behov for revidering.
• Salg af gamle lejer i ”Klinikudstyr”. Kun et par reaktioner. Er nu også sat til salg på
hjemmesiden, facebook og Dern Blå Avis. Prisen er sat til 300 kr ab Kolding, rabat
ved køb af flere på én gang.
Comwell Kolding har indvilget i at betale reparation af de nye lejer, der er ødelagt
ved den interne transport/oplagring.
• Evt. Enighed om at indstille Torben Halberg til Dagens Medicins Frimærkepris. Helle
skriver indstillingen.
4. Kalender
• 10. – 14. december: ESSOMM vinterkonference i Lech, Østrig. Helle og Berit deltager.
DSMM dækker med maks. 20.000 kr. af de samlede udgifter.
• 29. – 30. marts 2019: DSMM´s 50-års jubilæum. Alle i bestyrelse og lærere deltager.
• 26. – 28. april 2019: Masterkursus med Michael Kuchera, ”Blandede teknikker”
• 14. – 15. juni 2019: ESSOMM Instructor course i Rom
• 17. – 20. juni 2019: Nordisk Kongres i Almen Medicin, Ålborg
• September 2019: FIMM generalforsamling, Spanien
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28. – 31. oktober 2019, Belgien, WCLBP, World Congress on Low Back and Pelvic
Girdle Pain. www.worldcongresslbp.com Der er rabat ved tilmeldingen for
medlemmer af DSMM.
8. – 9. november 2019: IAMMM med Karl Lewit lecture, Liverpool
Forår 2020 København, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi: Spine
Congress

5. Meddelelser fra sekretæren
• Medlemsstatus. Vi har de seneste 2 måneder fået 6 nye indmeldelser, så vi er oppe
på 373 medlemmer. Erik Jensen er lige blevet diplomlæge, så nu er vi 46
diplomlæger, heraf tager 16 privatpatienter (har * i oversigten). 28 er 65 år eller
derover.
• 89 medlemmer ligger over facility level, dvs. over 100 kursuslektioner.
• Fordelingen af medlemmer i forhold til alder. 155 af vore medlemmer er 65 år eller
ældre. Så der er ikke noget at sige til, at vi de seneste år er blevet færre medlemmer.
• Databehandlingsaftaler med hele bestyrelsen er i hus.
• Hjemmesidens statistik. Efter udsendelser af orienteringsbreve på mail har der
været mangedobling af hits på hjemmesiden. Og der er også kommet rigtigt mange
tilmeldinger til kurserne.
• Rabatister. Hvor mange pr. år, på hvilke kurser? Enighed om 1 rabatist på hvert
Columnakursus, primært fase 3 læger.
• Tilbagemelding fra medvea.com vedr. annoncering. Vi kan endnu ikke selv lægge
vore kurser på medvea.com, men de har alle vore kurser i 2019 med i deres
annoncering.
6. Meddelelser fra kasseren
• Bankaftaler. Der er lavvande i kassen. Jyske Bank tager en del gebyrer for at bruge
dem. Det gør Lægernes Bank ikke. Morten har undersøgt muligheden for at flytte
driftkontoen over til LB. Det er ret let. Formanden skal også have adgang til alle
konti. Det blev vedtaget at samle alle vore midler i LB – vi har i forvejen en konto.
• Adgang til e-boks. Morten har arrangeret sig med Annette Mielby.
• Regnskabsark via Jyske bank. Fungerer. Giver godt overblik over økonomien.
• Vi har for 2018 budgetteret med et underskud på kr. 100.000, men vi kender endnu
ikke det endelige resultat.
7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
Dette punkt blev taget først på dagsordenen, da Peter Silbye skulle gå tidligt.
• Kursus status. Grundkursus på LaSanta er fuldtegnet, opretter venteliste. Allerede
15 tilmeldte til Columnakurset (max er 30 kursister) og 25 til det første SE-kursus.
SE-kurserne skal være ”stærke” kurser med spændende undervisning.
• Samarbejde med La Santa. Vi kan ikke få lov til at reducere 6 måneders binding
inden kursusstart. Men de ombyggede faciliteter er flotte.
• Kursusdiamanten. 2018 udgaven som er lagt på hjemmesiden er gældende, dog skal
LaSanta kurset have ændret navn til: Ryg-, ekstremitets- og idrætsmedicinkursus.
• Annoncering i Månedsskriftet. Charlotte foreslår halvårlig annoncering i MPL,
vedtaget.
• Vi kan også annoncere vore kurser på hjemmesiderne hos DIMS – og hos Dansk
Reumatologisk Selskab, hvor kontaktpersonen er Oliver Hendricks.
• Nyhedsbreve til alle PLO’ere og øvrige DSMM-medlemmer er udsendt og agtes
gentaget 3-4 gange årligt. Ser ud til at give god respons.
• PLO-E, annoncering og tilmelding. PLO-E tilbyder annoncering samt administrering
af kursustilmelding/-betaling. Prisen er kr. 350/deltager (incl. lærere), ingen
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betaling ved aflysning. Vi betaler nu kr. 5000 per kursus, kr. 2500 ved aflysning.
Charlotte skal undersøge prisen ved Årsmøder, hvor der måske kommer 80
deltagere. Vedtaget. Peter Silbye finder ud af opsigelsesvarsel til DADL – står i
kontrakten til 1 års varsel. (Efterfølgende: det kan sagtens tolkes anderledes).
Peter Si og Morten Rossen har undervist YL i Nakke-skulderlidelser d. 24.
september. Vældig godt modtaget.
Opfølgning fra lærermødet:
o Re-certificering af diplomlæger og lærere. Reglerne for diplomlæger er
fastlagt. Står på hjemmesiden i fanen Diplomlæger. Reglerne for lærerne vil
Charlotte skrive rent, så det kan lægges på hjemmesiden.
o Claus V har lavet udtræk fra hjemmesiden. Kun 25 af de 46 diplomlæger og
12 af de 18 diplomlæger med * opfylder lige nu kravene til recertificering!
o Decentrale 1 dags kurser med DSMM lærere og certifikat, en appetitvækker
(Karen, Charlotte). Kan formes efter ønske.
o Forslag til 4 dages Columnakursus (Grundkursus). Karen har lavet program.
Da vi har varslet/booket/prissat 5-dages kursus i 2019, vil 4-dages kurset
først blive indført i 2020.
o Forslag til navneændring af kurser. Frederikke og Helle arbejder på det.
o Udarbejdelse af et uddannelsesprogram for DSMM´s 300 lektioners diplom
uddannelse inden 2023 samt oplæg til eksamen. Karen, Helle og Charlotte vil
sætte sig sammen og udarbejde noget.
Undervisning på lægedage 2019. Peter Silbye vil godt undervise om nakke-skulder,
Charlotte om hofte-lænd, Karen og Tore om hovedpine og svimmelhed. Lars og Helle
overvejer at undervise om thorax. Helle skriver ud om abstracts, som skal sendes til
Inge Nørgaard, ino.plo@dadl.dk inden jan 2019.
Nordisk Kongres i Almen Medicin 2019. Peter Silbye vil godt undervise.
Webinar, en mulighed. Se Israelernes webinar med Michael Kuchera her: "Manual
Medicine - From Theory to Practice" Helle spørger Karen, om vi må lægge link’et på
hjemmesiden.
Kursuslokaler. Charlotte, Peter Silbye og Helle har været ude og se på alternative
lokaler til vore kurser. Vi har indvendinger mod Comwell, Kolding: små værelser,
kedelige møde- og festlokaler, dårlig mad, støj fra andres fester. Ønsker skift, og
Munkebjerg, Vejle, er beset og fundet attraktivt. Også en del af lægeforeningens
kurser foregå dér. Berit kender stedet og kan anbefale det. Priserne er lidt dyrere
end på Comwell, men bedre kvalitet koster mere. Vi vil prøve at få alle kurserne i
2019 overført til Munkebjerg. Peter Silbye vil forsøge at presse prisen lidt, i hvert
fald for 2019, hvor vi har prissat kurserne efter Comwell-niveau. PSi orienterer
Helle og PSt om resultatet, så indkaldelse til Årsmødet og kontrakter kan
færdiggøres og sendes ud – og hjemmesiden kan opdateres med den nye lokalitet.

8. Videnskabeligt udvalg:
• Opfølgning fra lærermødet: Nyt aktivt videnskabeligt udvalg med Finn og Berit, skal
understøtte lærerne med evidens. Berit tager kontakt til Finn.
• Collumnaprismodtager Bjarke Brandt Hansen laver et engelsk resumé af sine
publikationer og afhandling til DSMM´s hjemmeside i forbindelse med modtagelsen
af Columnaprisen. Det skal kombineret med et pubMed link og kan dermed bruges
internationalt.
9. DSMM´s 50 års jubilæum i 2019 – status: (Karen, Charlotte, Helle, Frederikke og
Salli)
• Sted. Er ændret til Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
• Program. Helle gør det færdigt, så det kan sendes ud og komme på hjemmesiden.
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Kontrakter med foredragsholderne kan gøres færdige nu, hvor stedet er fastlagt.
Konferencier bliver Charlotte.
Uddeling af Columnaprisen til Bjarke B. Hansen sørger Helle for.
Akvarel og columnapris-dokument sørger Karen for, Vignir vil lave billede og
dokument.
Orkester. Basement Band, 2-3 x 45 minutter. Prisforslag kr. 18.000. Niels vil
færdiggøre aftale om pris/overnatning osv.
Blomster til Bjarke og æresmedlemmer afstår vi fra.
Videopromovering? Se www.zoomdox.com Charlotte undersøger mulighed/pris.
Invitation af journalist er der ikke grund til.
Annoncering. Charlotte udsender i januar indbydelsen til alle PLO’ere, øvrige
DSMM’ere og vores fys’ere. Desuden kommer den som annonce i MPL. Helle sørger
for at program sendes til DRS.
Invitere æresmedlemmer, tidligere formænd, fysioterapeuter og kiropraktorer.
Helle sørger for indbydelser til disse samt til Dansk Reumatologisk Selskab, hvor
kontaktpersonen er Oliver Hendricks.

10. Opfølgninger fra tidligere bestyrelsesmøder, lærermøder (behandles på mødet
når der er nyt at berette og med hensyntagen til tiden)
• Overtagelse af DADL´s administration af kursustilmelding og indtægter herfra.
(Bevare DADL´s kontingent- og medlemsadministration)? Afventer resultatet af
eventuel aftale med PLO-E.
• Kontakte PLO´s Forhandlingsudvalg, Marie Larsen msl.plo@dadl.dk med
dokumentation / projekter vedr. rygbehandling i almen praksis mhp. Overenskomst
2021. Faktisk er den bedste evidens alle NKR. Fysioterapeuter og kiropraktorer har
særtakst for rygudredning.
_____________________________________________________________________________________________________
• MM´s tilknytning til Universitetet? (Berit)
• Kommunikation i tiden mellem bestyrelsesmøderne, er der et egnet elektronisk
medie?
• TV-indslag med Peter Geisling
• MM journal i Finns journalsystem (Charlotte, Helle)
• Nye brochurer (Helle)
11. Eventuelt. Intet
12. Dato for næste møde
Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17.00 hos Charlotte, Åmosevej 7, Greve

