
	  
Referat	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  11/11	  2013	  

	  
1)	  	  Evt.	  afbud	  

Morten	  Vaagholt,	  Urfan	  Ahmed	  
	   	  
2)	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  26/8-‐13	   	  
	   Godkendt	  
	  
3)	  Opfølgning	  på	  Bestyrelsesmøde	  26/8-‐13	  

• Susanne	  Reventlow	  er	  positiv.	  Vil	  spørge	  sine	  kontakter	  og	  vil	  melde	  tilbage.	  
• Finn	  Johannsen	  vil	  godt	  være	  ad	  hoc	  til	  rådighed	  til	  videnskabelige	  opgaver.	  
• Oversigten	  på	  hjemmesiden	  over	  modtagere	  af	  Columnaprisen	  er	  korrekt	  opdateret.	  
• Diagnosekoder	  udsættes	  til	  næste	  møde.	  
• ESSOMM	  referat.	  Niels	  arbejder	  på	  referat	  til	  hjemmesiden.	  Det	  officielle	  faglige	  referat	  

fra	  mødet	  kommer	  ikke	  før	  hele	  materialet	  er	  klar.	  
	  
4)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• FIMM	  mødet	  foregik	  i	  godt	  miljø.	  Helle	  resumerer	  kort.	  
• Guidelines	  on	  basic	  training	  and	  safety	  udkom	  lige	  inden	  mødet	  og	  blev	  diskuteret.	  Det	  

er	  klart,	  at	  den	  danske	  uddannelse	  ikke	  markerer	  sig,	  væsentligst	  på	  grund	  af	  
manglende	  examiner.	  Men	  mens	  vi	  regner	  en	  times	  undervisning	  for	  1	  time,	  fastslår	  de	  
nye	  guidelines,	  at	  45	  minutter	  er	  1	  lektion	  =	  1	  hour.	  Derfor	  bør	  vi	  gøre	  det	  samme	  for	  
sammenligningens	  skyld.	  Bestyrelsen	  vedtager,	  at	  de	  kommende	  kursusbeviser	  skal	  
anføre	  regulære	  timers	  undervisning	  beregnet	  på	  Efteruddannelsesfondens	  krav	  –	  
samt	  antal	  regulære	  lektioner	  à	  45	  minutter.	  Det	  betyder,	  at	  vore	  30	  timers	  kurser	  vil	  
blive	  beregnet	  som	  40	  lektioner.	  Til	  gengæld	  vil	  Diplomuddannelsens	  250	  timers	  krav	  
fremadrettet	  blive	  til	  300	  lektioner.	  Begge	  angivelser	  vil	  fremover	  blive	  brugt	  på	  
kursusbeviserne.	  
Det	  foreslås,	  at	  gruppebaseret	  kursusvirksomhed	  fremadrettet	  registreres	  af	  
deltagerne,	  da	  det	  tæller	  med	  til	  Diplomuddannelsen,	  såfremt	  der	  er	  officielle	  
lærerkræfter	  med.	  
Bestyrelsen	  ønsker	  oplysninger	  om	  medlemmernes	  deltagelse	  i	  efteruddannelses-‐	  og	  
øvegrupper.	  Vil	  derfor	  sende	  forespørgsel	  ud	  til	  alle.	  

• LVS:	  NKR	  (Nationale	  Kliniske	  Retningslinier),	  SSt	  efterlyser	  emner	  til	  NKR,	  som	  er	  
evidensbaseret	  vejledning	  m.h.p	  hensigtsmæssigt	  patientforløb.	  Vi	  vil	  undersøge	  
mulighederne	  for	  at	  få	  inkluderet	  ”Øvre	  cervicalsyndrom”.	  Dette	  skal	  specielt	  set	  i	  
relation	  til	  UfL’s	  Temanummer	  om	  svimmelhed,	  hvor	  dette	  syndrom	  slet	  ikke	  er	  
behandlet,	  selv	  om	  det	  i	  almen	  praksis	  er	  en	  meget	  hyppig	  årsag	  til	  svimmelhed.	  Peter	  
Silbye	  vil	  spørge	  Lars	  Remvig,	  om	  han	  vil	  gå	  i	  debat	  om	  dette	  med	  UfL.	  
LVS	  holder	  heldagsmøde	  24/1-‐14	  om	  forskning.	  

• Fagområder.	  Vi	  søgte	  i	  2004	  om	  at	  få	  Manuel	  Medicin	  godkendt,	  men	  vi	  fik	  afslag,	  da	  vi	  
ikke	  kunne	  finde	  et	  ”moderselskab”.	  Vi	  vil	  prøve	  igen.	  

• Internationale	  møder:	  
o ESSOMM	  23-‐24/5	  2014	  i	  Rom.	  Helle	  og	  Karen	  deltager.	  
o FIMM	  generalforsamling	  18/9	  2014	  i	  Slovakiet.	  
o FIMM	  2015	  holdes	  i	  København.	  Max	  værelsespris	  er	  120	  Euro.	  CapIn	  eller	  

Scandic	  Sydhavn?	  
o 2015	  Nordisk	  Kongres	  for	  Almen	  Medicin,	  Gøteborg	  
o 2014	  Muligvis	  Nordisk	  Kongres	  i	  Manuel	  Medicin	  i	  Sverige,	  men	  vi	  har	  intet	  hørt	  

endnu.	  



• PowerPoint	  kursus	  21/1-‐14	  hos	  Allan	  Gravesen.	  Helle,	  Annette,	  Karen	  og	  Niels	  
deltager.	  

	  
5)	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Medlemsstatus.	  Siden	  sidste	  bestyrelsesmøde	  har	  7	  medlemmer	  meldt	  sig	  ud,	  og	  der	  er	  
kommet	  2	  nye	  medlemmer.	  Så	  vi	  er	  nu	  603	  medlemmer.	  

• Hjemmesiden.	  Peter	  Silbye	  vil	  lave	  kort	  beskrivelse	  af	  Diplomuddannelseskravene.	  
De	  større	  ændringer	  skal	  IT-‐udvalget	  mødes	  for	  at	  diskutere	  med	  henblik	  på	  oplæg	  til	  
Kenneth.	  
Årsmødet	  skal	  på	  hjemmesiden	  med	  dato	  –i	  afsnittet	  om	  Årsmøde.	  
Bestyrelsen	  enedes	  om	  at	  indarbejde	  Facebook	  –	  dette	  skal	  ses	  i	  lyses	  af	  den	  positive	  
oplevelse	  fra	  sidste	  Basiskursus,	  hvor	  deltagerne	  selv	  oprettede	  en	  lukket	  Facebook-‐
gruppe.	  
Karen	  oprettede	  den	  straks,	  ”Manuel	  Medicin	  DK”.	  Peter	  Silbye	  vil	  spørge	  Urfan	  om	  at	  
lave	  et	  ikon,	  helst	  på	  basis	  af	  vores	  logo.	  Der	  sendes	  mail	  til	  alle	  om	  Facebook.	  
Helle	  vil	  desuden	  skrive	  et	  Nyhedsbrev	  til	  alle	  medlemmerne,	  hvor	  også	  Facebook	  
introduceres.	  Dette	  bliver	  også	  lagt	  på	  hjemmesiden.	  
	  

6)	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  
Økonomien	  er	  stadig	  ok.	  Rentegarantilån	  er	  forlænget.	  

	  
7)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Efterårets	  Basiskursus	  havde	  20	  deltagere,	  heraf	  2	  gratister.	  Overskud	  på	  kr.	  30.300	  
minus	  2	  x	  kr.	  16.000.	  Dvs.	  ok	  balance.	  Godt	  kursus,	  gode	  kursister.	  
MetMob	  og	  MET	  B	  blev	  aflyst.	  

• Bestyrelsen	  vedtog,	  at	  de	  yngre	  læger	  i	  bestyrelsen	  kan	  komme	  gratis	  på	  Basiskursus.	  
• Vi	  har	  30	  lejer	  på	  Comwell,	  fra	  1988,	  mange	  ramponerede.	  Vedtaget	  at	  gennemgå	  dem	  i	  

forbindelse	  med	  Årsmødet,	  så	  de	  ramponerede	  kan	  kasseres	  og	  nye	  indkøbes.	  
• Ellen	  er	  alvorligt	  syg,	  DSMM	  har	  sendt	  buket.	  Vi	  har	  fået	  ny	  kontaktperson.	  
• En	  af	  selskabets	  stiftere,	  Torben	  Kjær-‐Rasmussen	  er	  afgået	  ved	  døden.	  DSMM	  har	  

sendt	  buket.	  
	  

8)	  Årsmøde	  2014	  
Afholdes	  21-‐22/3-‐14	  på	  Comwell,	  Kolding.	  Kursusafgiften	  bliver	  som	  i	  2012.	  
Emnet	  bliver	  ”Rundt	  om	  nakken”.	  
Indbydelse	  udsendes	  i	  første	  halvdel	  af	  januar,	  når	  programmet	  er	  helt	  på	  plads.	  
Allerede	  nu	  lægge	  notits	  på	  hjemmesiden	  om	  
”Husk	  X	  i	  kalenderen	  21-‐22/3-‐14	  til	  Årsmødet	  i	  DSMM	  …osv.	  Incl.	  tilmelding	  senest	  1.	  
februar	  2014.	  

• Generalforsamling	  i	  DSMM	  kan	  afholdes	  efter	  Årsmødet.	  
	  
9)	  Sangbøger	  –	  status	  	  

Karen	  har	  kontakt	  med	  Erik.	  Regner	  med	  at	  være	  klar	  til	  Årsmødet.	  
	  

10)	  Eventuelt	  
Ingen	  emner	  

	  
11)	  Næste	  møde	  

27/1-‐14	  kl.	  17.15	  hos	  Peter	  Silbye,	  Bondetinget	  24,	  Roskilde.	  
	  

Ref.:	  Peter	  Stæhr	  


