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DSMM’s BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag den 6. marts 2012 kl. 17.30 

hos læge Peter Silbye. Niels Juelsgade 6, 4600 Køge 
 
DAGSORDEN: 
Afbud:  

Emne: Referent: Præmisser / 
holdninger: Beslutning: 

1. 1. Konstituering af bestyrelsen efter 
Generalforsamling 

  Formand: Palle, 
Næstformand: Niels 
Sekretær: Karen 
Kasser: Anette 

2. 2 . Godkendelse af: 

• Referat af bestyrelsesmøde den 6. 
december  2011 

(Referatet udsendt af Karen den 03.01.12, bilag 1) 

Karen  Ingen komentar, 
referatet godkendt 

3. 3. Meddelelser fra formanden: 

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

yngre læger 

Palle   Se formandens beretning 
 
 
Akedemy: Lars remvig er 
trådt tilbage og det er 
Olavig Airaksinen fra 
Finland som er formand 
nu. 
 
Vi mangler fortsat en yngre 
læge. 

4. 4. Meddelelser sekretær: 

• Medlemsstatus 

(Mail udsendt af Karen den 17.02.12, bilag 2 - 7) 

Karen  Uændret medlems tal. 
Se formandens bereting 

5. 5. Meddelelser fra kasserer 

6. (Mail udsendt af Annette den 04.03.12, bilag 8 - 11) 

Annette  Annette vil gerne placerer 
nogle af pengene på en 
bedre konto. 

7. 6. Meddelelser fra formanden for 
Kursusudvalget  

• Status, kurser 2012. 

• Lærergruppen – Status, initiativer. 

• Annoncering. 

• Kursussekretær - Status 

• Harmonisering af antal timer vores 
kurser tæller i fht. Europa. 

Peter Manglende tilmelding til 
kurserne mangler. Vi har ikke 
haft en fysisk kontakt med 
vores medlemmer. Vi mangler 
årsmødet, det skal vi sørge for 
at råde bod på. 

Alle kurser undtagen 
master kursus er blevet 
aflyst i foråret. 
Så statistikken bliver ikke 
så god som sidste år. 
Der er 18 kursister på 
Master kurset. 
 
Læremødet skal primært 
handle om basis kursus 
 
Skal alle med på øvelses 
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(Mail udsendt af Peter den 05.03.12, bilag 12 samt 
mail fra Berit, bilag 13) 

kursus i uge 5 ? 
 
Vores kursus timer skal 
ganges med 1,25 for at det 
passer med resten af 
Europa.  
Der skal også et andet 
indhold i vores uddannelse 
for at opnå diplom på lige 
fod med de andre i 
Europa.  Så bliver det 300 
timer. 
Hvis det bliver anerkendt 
som sub speciale bliver 
der andre forhold. 
 
 

8. 8. Den nye hjemmeside 

• Status? 

Karen 
 

 Karen har koder og kan 
ændre billede størrelser så 
alt kan laves nu. Man er 
velkommen til at sende 
billeder m.m. 
 
Læregruppen og 
bestyrelsen vil vi gerne ha’ 
gruppe billeder på. 

10. Årsmøde 2012 

Rundt om lænden. 
Akutte og kroniske smerte tilstande. 
 

• Peter: Spørger Susanne om de vil 
stå for tilmeldinger m.m. 

• Aftale om planlægningsmøde 
 

Peter 
Niels 
Palle 
Karen 
Helle 

 
Vi sender invitationer ud til alle 
praktiserende læger. 
 

16.17 November 
Susanne (lægeforeningen) 
vil gerne stå for 
tilmeldinger m.m. 
Comwell er booket. 
Møde til organisering: kl 10 
torsdag den 12/4. 

11. NIP-fysioterapi 

• Status? 
(Mail udsendt af Helle den 23.10.11, bilag 14 - 15 
samt mail fra Helle af 28.01.12, bilag 16 - 19) 

Helle Der er det sidste møde i 
gruppen den 11/4, der bliver 
der den endelige konklusion og 
afslutning. 

 

9. 12. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af 
DSSM? 

 Udgår  

10. 13. Videnskabeligt udvalg Palle  
Vi har svært ved at lave en 
gennemsigtig metode til at 
dokumentere til A evidens. 
Men det er jo ikke tænkt at det 
skal bruges til klinisk arbejde. 
Men selv mange af de andre 
metoder vi gerne skulle teste, 
så er det effekten af 
behandlingen der skal være 
målbar. Det kan foregå ved 
selv rapportering efter 
behandlingen. VAS skala og 
validerede spørgeskemaer. 
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11. 14. Samarbejdsindsatser: 

• Dansk Reumatologisk Selskab 

• DSAM 

• Scandinavian Congress of 
Rheumatology 

• Nordisk kongres for Almen 
Medicin 

• Gigtforeningen 

• Fysioterapeuter / kiropraktorer 

Karen Ingen indslag i denne omgang.  

12. 15. Næste møde 

• Bestyrelsesseminar? 

 Ja, ( til bestyrelses seminar) 
når vi er klar til det. Palle har 
en kontakt til et sted der lyder 
rigtigt godt. 
Fårevejle Gods 

Den 4. Juni kl 17. Holder vi 
næste bestyrelses møde i 
Århus. 

13. 16. Eventuelt  Ingen punkter.  

 


