
Hjemmesiden: 
 
Vores IT-konsulent, Claus Voglhofer, og jeg gør vores bedste for at holde hjemmesiden opdateret. 
Det lykkes sædvanligvis, men hvis man finder ting, der trænger til forandring eller rettelser, eller 
hvis man har ideer eller ønsker til hjemmesiden, er man meget velkommen til at kontakte mig. 
Vi er meget åbne for ideer. 
 
Desværre er der stadig problemer med kursustilmeldingen via Lægeforeningen. Ofte kan man ikke 
tilmelde sig et kursus, men problemerne er meget on-off, og det ser ikke ud til, at Lægeforeningen 
kan gøre noget effektivt ved det. 
 
Bestyrelsen har derfor besluttet, som Helle har orienteret om, at vi selv overtager 
kursusadministrationen. 
Claus Voglhofer har udbygget hjemmesiden, så den nu er klar til det. Men vi mangler lige at få 
afsluttet kontrakten med Lægeforeningen, før vi kan gøre det. 
Når det sker, vil mappen ”Kursustilmelding” forsvinde, og tilmelding kommer derefter til at foregå 
via kolonnen i højre side af hjemmesiden, hvor ”Kommende kurser” allerede står. Det vil gøre 
opdatering af hjemmesidens kursusmodul mere enkel, da der så kun skal opdateres ét sted, når 
der sker ændringer eller nye kurser bliver slået op – eller taget ned. 
Det ér allerede muligt at tilmelde sig kurserne fra højre kolonne – når ellers Lægeforeningens 
system virker. Men når vi sætter det i luften, vil de nye links gå direkte til vores egen 
kursussekretær. 
Når vi kommer nærmere tidspunktet for hjemtagning af kursusadministrationen, vil vi lægge nogle 
praktiske informationer på hjemmesiden med flere detaljer. 
 
Men indtil dét sker så husk, at hvis tilmeldingssystemet ikke virker, kan man skrive direkte til 
nuværende kursussekretær, Susanne Buur, på sub@dadl.dk og blive tilmeldt. 
 
Og så: hvis der er nogen, der har materiale, som kan være af interesse for DSMM’s medlemmer, er 
man velkommen til at sende det til mig – så finder jeg nok en plads på hjemmesiden. 
ELLER man kan selv skrive det på DSMM’s facebook side. Det er: Manuel Medicin DK 


