
	  
Referat	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  

03.	  april	  2017	  kl.	  17	  på	  Comwell	  Kolding	  
	  
	  
	  
1. Evt.	  afbud	  

Afbud	  fra	  Karolina	  Lewandowska	  
	  

2. Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  9/1-‐17	  
Godkendt.	  

	  
3. Meddelelser	  fra	  formanden	  

• Konstituering	  af	  Bestyrelsen.	  Peter	  Silbye	  valgt	  til	  uddannelsesudvalgsformand	  –	  og	  
der	  var	  enighed	  om,	  at	  det	  skal	  være	  et	  aktivt	  udvalg.	  Peter	  Silbye	  lover	  at	  lave	  
oversigt	  over	  sine	  hidtidige	  opgaver	  (”årshjul”).	  Karen	  Goss	  valgt	  til	  næstformand,	  
Peter	  Stæhr	  til	  sekretær	  og	  web-‐master.	  	  Tore	  valgt	  til	  webudvalget,	  da	  Charlotte	  
efterfølgende	  kom	  ind	  i	  uddannelsesudvalget.	  Sara	  Moltke	  valgt	  som	  associeret	  
medlem	  og	  til	  økonomiudvalget.	  

• Uddannelsesudvalg:	  Charlotte,	  Karen,	  Lisbeth	  og	  Lars	  samt	  Niels	  Bro	  Madsen	  til	  ad	  
hoc	  opgaver.	  

• Vi	  har	  følgende	  repræsentanter	  i	  LVS	  (ikke	  på	  valg):	  Helle,	  Karen,	  Tore,	  Charlotte,	  
Annette	  og	  Peter	  Stæhr.	  	  

• FIMM.	  Bestyrelsen	  har	  lovet	  at	  give	  1.000	  €	  i	  ekstra	  tilskud	  til	  forårets	  
bestyrelsesmøde,	  men	  vi	  er	  endnu	  ikke	  officielt	  blevet	  forespurgt.	  

• ESSOMM.	  Ingen	  deltager	  i	  Rom-‐mødet.	  Karen	  besvarer	  ESSOMM’s	  
Basisuddannelsesplan.	  

• Materiale	  fra	  Spine	  Congress	  er	  nu	  på	  DSMM’s	  hjemmeside,	  under	  fanen	  Videnskab.	  
De	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  –	  DSMF	  -‐	  er	  interesserede	  i	  øget	  
samarbejde/sparring,	  f.eks.	  et	  fælles	  lærermøde.	  

• Bone	  &	  Joint	  Decade.	  Global	  Alliance	  for	  Musculoskeletal	  Health	  
http://bjdonline.org -‐	  En	  allianceforening	  for	  faglige	  selskaber	  og	  patientforeninger.	  
Dansk	  Selskab	  for	  Ortopædkirurgi,	  Dansk	  Rheumatologisk	  forening,	  
fysioterapeuterne	  og	  kiropraktorerne	  deltager.	  Formanden	  har	  kontaktet	  dem	  flere	  
gange,	  men	  har	  ikke	  fået	  svar.	  Vi	  gør	  ikke	  yderligere.	  

	  
4. Kalender	  	  

• ESSOMM	  Instructor	  Course	  omhandlende	  trust	  behandling,	  26.	  –	  27.	  maj	  i	  Rom.	  
Ingen	  deltagere	  fra	  DSMM	  i	  år.	  

• Konference	  i	  Sundhed	  i	  muskler	  og	  led	  gennem	  hele	  arbejdslivet,	  8.	  juni,	  København	  
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/invitation-‐til-‐
konference-‐om-‐sundhed-‐i-‐muskler-‐og-‐led-‐gennem-‐hele-‐arbejdslivet	  	  

• Nordisk	  Kongres	  14.	  –	  17.	  juni,	  Island.	  Peter	  Silbye	  og	  Charlotte	  bidrager	  med	  
indlæg	  om	  arm,	  skulder	  og	  nakke-‐smerter.	  

• Årsmøde	  bliver	  1.	  –	  2.	  september	  2017	  
• FIMM	  møde	  14.	  –	  17.	  september	  i	  Utrech	  i	  Holland	  

o generalforsamling	  15.	  september.	  Helle	  +	  Karen	  deltager.	  
o 16.	  september:	  	  Den	  hollandske	  MM	  Års-‐konference	  med	  internationale	  

foredragsholdere.	  Alle	  DSMM	  diplomlæger	  kan	  tilmelde	  sig.	  
o 17.	  september:	  FIMM	  workshops.	  Peter	  Silbye	  og	  Charlotte	  deltager	  evt.	  med	  

skulder/nakke	  workshop.	  Alle	  DSMM	  diplomlæger	  kan	  tilmelde	  sig.	  



• IAMMM	  konference,	  Croatien	  3.	  -‐	  4.	  november	  Helle	  deltager.	  
• Bestyrelsesmøde	  30.	  november	  kl.	  17.30	  –	  20,	  Kolding.	  
• Lærermøde	  for	  alle	  lærere	  d.	  1.	  december	  i	  Kolding.	  
• Michaela	  Habringer	  underviser	  i	  capsular	  mobilization	  techniques	  1.	  –	  3.	  december	  i	  

Kolding	  (for	  alle	  lærere	  og	  diplomlæger).	  
• ESSOMM	  vinter	  konference	  11.	  –	  14.	  december	  2017.	  Helle	  +	  Karen	  deltager.	  
	  

5. Meddelelser	  fra	  sekretæren	  
• Medlems	  status.	  Vi	  er	  aktuelt	  494	  medlemmer.	  
• Hjemmeside	  

o Status.	  Problemer	  med	  ejerskabet	  til	  domænenavnet.	  Mikael	  Tvede	  Andersen	  
har	  besvær	  med	  at	  få	  det	  overdraget	  til	  formanden,	  men	  han	  arbejder	  på	  det.	  
Det	  var	  årsag	  til	  nedlukning	  af	  hjemmesiden	  en	  lille	  uges	  tid.	  

o Retningslinier	  for	  kursusmateriale	  til	  hjemmesiden	  udsendes	  på	  mail	  til	  alle	  
lærerne.	  Desuden	  på	  hjemmesiden	  under	  fanen	  Lærermateriale.	  

o Forslag	  til	  ny	  operatør?	  Tore	  har	  en	  kontakt,	  som	  han	  vil	  forespørge.	  
o Orientering	  vedr.	  apps	  (Charlotte).	  Der	  er	  kommet	  et	  opslag	  på	  hjemmesiden,	  

under	  fanen	  Links	  samt	  på	  forsiden	  under	  Nyheder.	  
o Nye	  øvegrupper?	  Peter	  Silbye	  underviser	  Holbæk	  gruppe	  og	  Lisbeth	  

underviser	  Århus	  ung.	  De	  vil	  skaffe	  navn,	  mail	  og	  tlf.	  til	  kontaktpersonerne.	  
	  
6. Meddelelser	  fra	  kassereren	  

• Konti	  status.	  Vi	  har	  underskud	  på	  den	  disponible	  konto,	  så	  Annette	  har	  bedt	  DADL	  
om	  at	  udbetale	  kr.	  300.000	  à	  conto.	  Jyske	  Bank	  vil	  have	  kopi	  af	  sygesikringskort	  og	  
billedidentitetsdokument	  på	  alle	  bestyrelsesmedlemmerne!	  Skal	  sendes	  til	  Annette.	  

• Budget	  for	  2017	  blev	  rettet	  til	  og	  eftersendes	  til	  sekretæren.	  
	  
7. Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kursus	  status.	  Tilmeldt	  11	  til	  MET	  A.	  Basiskurset	  til	  efteråret	  bliver	  kun	  med	  Tore	  
og	  Lisbeth,	  evt.	  med	  en	  assistent.	  Skal	  derfor	  lukkes	  ved	  15	  deltagere.	  

• Evaluering	  af	  Øvelseskursus.	  
• Ny	  kursusdiamant,	  dvs.	  tilbagevenden	  til	  2016-‐udgaven.	  Er	  lagt	  på	  hjemmesiden.	  
• Peter	  Silbye	  vil	  skrive	  en	  ny	  intro	  til	  øvelseskursus	  til	  hjemmesiden.	  
• Emner	  til	  nye	  lærere/assistenter?	  Peter	  Silbye	  har	  muligt	  emne,	  vender	  tilbage.	  
• Kan	  regelsæt	  vedr.	  tilskud	  godkendes?	  	  Udsat.	  
• Ny	  transport/diætseddel,	  er	  på	  hjemmesiden.	  
• Status	  på	  nye	  lejer.	  Er	  kommet,	  var	  i	  brug	  på	  Masterkurset,	  er	  ret	  lækre.	  
• YL	  gratister.	  Kun	  1	  per	  kursus,	  og	  ved	  aflysning	  overføres	  evt.	  godkendt	  læge	  til	  

næste	  kursus.	  Region	  Sjælland,	  SYD,	  betaler	  kursusafgift	  for	  deres	  yngre	  læger,	  så	  
dér	  er	  det	  ikke	  nødvendigt	  at	  vælge	  gratister	  fra.	  

• Evalueringsforslag	  fra	  kursisterne	  (bl.a.	  video	  af	  rygundersøgelse?,	  tid	  i	  forhold	  til	  
antal	  emner	  i	  MFR,	  CST).	  Udsat.	  

• Ny	  lærebogs	  lageropgørelse	  skal	  på	  bestyrelsens	  hjemmeside.	  Vi	  har	  50	  lærebøger	  
og	  13	  Counterstrain.	  Helle	  bestiller	  flere	  CST	  bøger.	  

• Pris	  for	  Michaela	  Habringers	  kursus:	  kr.	  9.500,	  lærere	  kr.	  5.100.	  
	  
8. Årsmøde	  

• Dato	  1.	  –	  2.	  september	  2017	  
• Peter	  Silbye	  og	  Charlotte	  er	  begyndt	  at	  arrangere,	  Karen	  meldte	  sig	  også.	  Vi	  regner	  

med,	  at	  Karolina	  stadig	  er	  med.	  
• Arrangørerne	  arbejder	  på	  at	  engagere	  foredragsholdere.	  



	  
9. Videnskabeligt	  udvalg	  

• Hvem	  deltager.	  Berit	  og	  Tore	  samt	  Finn	  ad	  hoc.	  
• Kandidater	  til	  columnaprisen.	  Bestyrelsen	  overvejer	  annoncering.	  

(Forskningsenheder,	  Det	  nationale	  Forskernetværk	  for	  Sundhed	  i	  muskler	  og	  led	  
m.fl.)	  

	  
10. 	  Status	  for	  NKR	  

NKR	  vedr.	  lumbal	  spinalstenose	  (Niels	  Bro).	  	  Er	  under	  udarbejdelse.	  
	  

11. Opfølgninger	  fra	  tidligere	  bestyrelsesmøder	  	  
Nye	  T-‐shirts.	  2	  azurblå	  til	  hver,	  med	  hvidt	  logo	  
	  

12. 	  Eventuelt	  
Intet	  	  
	  

13. 	  Dato	  til	  næste	  møde	  
31/8-‐17	  kl.	  17.00	  på	  Comwell,	  Kolding.	  


