Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde
d. 15. maj kl. 17.00 hos Charlotte, Åmosevej 7, Greve
1. Afbud fra Morten og Salli. Berit er med på Skype.
2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 15. januar 2019
Godkendt.
3. Meddelelser fra formand og næstformand
• FIMM
Har lavet ny checkliste, som skal bruges i alle landene. Vores Curriculum opfylder
stort set alle kravene – vi mangler eksamen og noget mere bedside undervisning.
Hvert selskab skal besvare check-skemaet (Opfyldes krav? Ja/nej), og deres
Curriculum skal evalueres af FIMM.
Kontingentbetalingen skal nu regnes efter antal medlemmer, der er speciallæger –
ikke nødvendigvis diplomlæger. Så vi står højt, både med kontingentindbetaling og
til antal stemmer på generalforsamlingerne.
Til næste kongres vil FIMM betale ophold og transport for 2 deltagere, der skal
undervise: Et indlæg om gravide (Karen) og 1 times workshop (Karen og
Frederikke). Niels overvejer at deltage.
• ESSOMM
Helle og Lars skal undervise i diagnostik og behandling af lænd på vinterkongressen
i Lech. The danish way.
• IAMMM
Berit står til at skulle overtage Jacob Patijn’s post som formand for Scientific Board.
Møde 17-18/5-19. Berit arbejder på at blødgøre alle fronterne indenfor MM’s
forskellige internationale selskaber. Berit vil forsyne Karen med evidens til brug på
ESSOMM-mødet i juni, hvor de skal færdiggøre en beskrivelse af 200 lektioners
advanced uddannelse i MM.
• Lærebogsudvalg
Holdt møde 5/5-19. Stiler mod e-bog, suppleret med ”Pixi-bog” med fotos og meget
kort beskrivelse samt plads til egne notater. Munksgaard er umiddelbart negativ for
e-bog – skal mødes med Munksgaard 18/6-19 til nærmere drøftelser. Hvis
Munksgaard skal stå for det: de har alle rettighederne til den nuværende lærebog,
som derfor kan genbruges i uddrag, ligesom de kan skaffe links til anatomiske atlas
m.m. De får også alle rettigheder til den nye bog. Hvis vi selv står for det: Vi kan
redigere løbende, skal ikke betale for rettighederne. Men det er et meget stort
arbejde og uden mulighed for genbrug fra den gamle lærebog.
Den nye lærebog skal bygges op fra bunden. Det vil lette noget med genbrug af
udvalgte afsnit fra gamle lærebog, men mange afsnit skal sløjfes, mange
behandlingsgreb m.m. er obsolete.
• NKR for nyopståede lænderygsmerter. Der er ikke behov for redigering.
• Reparation af ødelagte lejer. Charlotte taler med Peter Silbye om status. Karen vil
arrangere transport af lejerne fra Comwell til Munkebjerg efter sidste kursus i
november.
• Dækker Munkebjerg skader på lejer? Kun dækket under transport fra lager til
kursuslokale og retur. Vi har tidligere undersøgt betingelserne for generel forsikring
af lejerne, men både præmie og selvrisiko er for høj.

•

Helle overbragte en tak fra de i 50 års jubilæet deltagende æresmedlemmer.

4. Kalender
• 14. – 15. juni 2019: ESSOMM Instructor course i Rom. Karen deltager.
• 2. oktober 14.00 – 20.30: Fysioterapeuternes Minifagfestival Region Syddanmark.
Emnet er stress. Helle underviser.
• 24. oktober: FIMM Generalforsamling Alicante, Spanien. Karen og Berit deltager.
• 25. oktober: FIMM Congress Spanien. Karen, Frederikke og eventuelt Niels
underviser/deltager.
• 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 + Karl Lewit lecture, Liverpool. Berit deltager.
• 9. – 12. december 2019: Winter-ESSOMM Conference i Lech, Østrig. Helle og Lars
deltager.
• Forår 2020 København, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi: Spine
Congress.
5. Meddelelser fra sekretæren
• Medlemsstatus
Vi er aktuelt 372 medlemmer, heraf 14 YL. Har været stabilt siden juli 2018. Nogle
pensionister har meldt sig ud, yngre er kommet til, så aldersgennemsnittet er faldet.
• Overtagelse af kursustilmeldingen er startet for kurser i 2020 fraset Ryg- og
idrætsmedicin i januar. Lægeforeningen er afmeldt.
Der er sendt mail med vejledning i brug af systemet til alle medlemmerne, ligesom
der på forsiden af hjemmesiden dsmm.org er en lidt bredere forklaring. Der er
allerede mange, der har brugt systemet – men der er lidt begyndervanskeligheder.
F.eks. at man skal være logget ind på intranettet for at få medlemsrabat på kr. 1.000.
Undervisere skal også tilmelde sig (bl.a. til værelsesreservation) – de bliver dog ikke
præsenteret for en regning.
Vi har valgt at bruge kr. 1.500 i depositum som tilmeldingskriterium – så bliver
restbeløbet opkrævet 2 måneder inden kursusstart.
Vi havde regnet med at lave en afbudsforsikring, men det kan ikke lade sig gøre.
Derfor opfordres alle kursusdeltagerne til selv at tegne Erhverv Rejseforsikring med
indbygget afbudsforsikring.
Lærerne kan følge med i den løbende tilmelding til kurserne. Kursusbevis laves af
DSMM’s sekretær, og Charlotte har en kontakt, der kan lave navneskilte.
• Lærerne skal huske at meddele sekretæren, når der udleveres lærebøger. Kun
derved kan vi holde øje med lagerbeholdningen, så vi kan bestille nye bøger i tide.
6. Meddelelser fra kasseren
• Tilskud til Michael Kucheras undervisning er søgt, forventer kr. 10.000.
• Jyske Bank er afsluttet. Der står ca. kr. 100.000 i Lægernes Bank – foruden
investeringsbeløbet. Mangler afregning fra Master- og SE-kurset.
• Morten anmoder indtrængende om, at ALLE udfylder deres Diæt- og
transportsedler præcist og korrekt. Der kommer sedler med forkert sammentælling,
manglende eller forkerte oplysninger – endog forkert kontonummer, som der skal
sendes penge til. Det giver et urimeligt mérarbejde for kassereren, og det burde
være unødvendigt.

7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
• Kursusstatus 2019. Tilmeldte:
26 til Rygkursus, plus 2 halvister. Fuldtegnet. Vi vil fremover ikke længere tilbyde
Rygkursus til halv pris. Skal redigeres på hjemmesiden.
5 til CST-MFR A.
30 til SE-kursus plus 6 på venteliste.
5 til MET-MAN, der aflyses, da lærerne har meldt fra.
5 til MET A. Helle sættes på som lærer sammen med Peter Silbye.
32 til Ryg- idrætsmedicin plus 3 på venteliste. Er grundkursus på LaSanta.
Der var diskussion af muligheden for at få Torben til at undervise lærerne, gerne
som 1-dags kurser. Også idé om at ændre MET-MAN til et MET-CST-MAN-kursus
med forskellige lærere med hvert sit subspeciale. Hvis det bliver effektueret, skal
CST-MFR B være et krav for at kunne komme på MET-CST-MAN.
Ændringsforslagene skal diskuteres i Uddannelsesudvalget.
MET A og CST-MFR A skal annonceres specifikt overfor de kursister, der har været
på grundkurser, så der skabes mere interesse for at komme videre (Charlotte).
• Hvis Susanne Buur har gemt tilmeldingslister fra de aflyste MET A og CST-MFR A
kurser, skal der også sendes annoncering specifikt til disse kursister (Charlotte).
• Dansk og et engelsk Curriculum for DSMM´s diplomuddannelse, se vedhæftede. Det
engelske har ikke alle detaljer med fra den danske udgave. Skal på hjemmesiden.
• Ny kursusdiamant/kursusoversigt med navneændringer, nyt ekstremitetskursus
på LaSanta i 2021 (Karen, Finn, Lars og Charlotte) samt inddeling i Gundkurser og
Overbygningskurser. Svarer til hhv. Facility level og Speciality level i FIMM’s
nomenklatur. http://www.dsmm.org/index.php/kurser/kursusdiamant
• Reviderede kursusbeskrivelser / abstracts – se vedhæftede. Er kommet på
hjemmesiden.
• Assistent/lærer krav, beskrevet i det danske curriculum. Assistenter skal have min.
200 lektioner, lærere skal have deltaget i alle kurser og have diplom – dog ikke et
absolut krav til undervisning på Rygkursus. Man skal dog have været assistent 2
gange på et Rygkursus, før man kan fungere som lærer. Uddannelsesudvalget
kikker yderligere på det i oktober.
• Diplomuddannelse. Der er nu et krav om, at kun kurser indenfor de seneste 10 år
tæller med. Dette skal ændres til 15 år.
• Kursuspriser 2020. Er fastsat og er på hjemmesiden. Der kan ikke gives yderligere
rabat, selvom man ikke ønsker overnatning eller andre billigere løsninger. Berit
fortalte om hospitalslægernes begrænsninger for at komme på kursus - markant
topstyring. Hospitalslæger har svært ved at få økonomi til de dyre kurser, men vi
kan ikke matche deres stramme budgetter.
• Undervisning på Lægedage 2019. Lægedage er ikke interesserede – på trods af at
emnet for Lægedage er bevægeapparatet. Meget overraskende.
• Overskud på kurser: SE kr. 95t, Master kr. 66t, Ryg- og ekstremiteter 141t. Så der er
økonomi til at gennemføre underskudsgivende kurser med få deltagere.
• Lærermøde 2020? Idé om at holde det på LaSanta, evt. med Karim som underviser,
evt. sammen med udvalgte mulige assistenter samt evt. samtidigt bestyrelsesmøde.
Reserveret 25/9 – 2/10 2020 (uge 40).
• Idræts- og overbelastningsskader (tidligere Øvelseskursus) på LaSanta er i 2020 i
uge 46.
12. Datoer til næste bestyrelsesmøder: 19/8 2019 og 22/10 2019, kl. 17.00.

