
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  27/01/2014	  

	  
1)	  	  Evt.	  afbud.	  	  

Urfan	  og	  Anders.	  
	   	  
2)	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  11/11-‐13	  
• Rettelse	  vedrørende	  NKR	  er	  indføjet	  i	  referatet.	  	  
	  
3)	  Opfølgning	  på	  Bestyrelsesmøde	  11/11-‐13	  

• ESSOMM	  referat	  er	  ikke	  aktuelt	  længere.	  Niels	  har	  i	  stedet	  lavet	  notat	  om	  UEMS,	  som	  
lægges	  på	  hjemmesiden	  under	  Internationalt.	  

• Der	  var	  ingen	  kommentarer	  til	  formandens	  nyhedsbrev.	  
• Returmeldinger	  fra	  Efteruddannelsesgrupper	  og	  Øvegrupper:	  vi	  spørger	  om	  dette	  i	  

reminder	  til	  Årskursus.	  
• Temanummer	  om	  svimmelhed	  i	  UfL.	  Lars	  Remvig	  er	  ikke	  aktiv	  længere	  og	  ingen	  i	  

bestyrelsen	  kunne	  finde	  tid	  til	  at	  gå	  ind	  i	  diskussionen	  omkring	  nakkeproblemers	  
årsag	  til	  svimmelhed,	  som	  helt	  manglede	  i	  omhandlede	  temanummer.	  	  

• Referat	  fra	  Power	  Point	  kursus	  hos	  Alan	  Gravesen.	  Deltagerne	  fandt	  kurset	  grundigt	  
og	  meget	  givende.	  

• NKR.	  Karen	  vil	  forsøge	  at	  etablere	  en	  jysk	  arbejdsgruppe	  for	  at	  forsøge	  at	  formulere	  
nogle	  muskuloskeletale	  emner	  til	  NKR.	  

• Diagnosekoder	  –	  HB.	  Det	  er	  svært	  at	  ensrette	  mange	  lægers	  kodninger,	  og	  edb-‐
systemerne	  kan	  noget	  forskelligt.	  Morten	  vil	  spørge	  DAK-‐e	  om	  deres	  holdning.	  
Efterfølgende	  har	  DAK-‐e	  udtalt:	  De	  har	  ingen	  god	  løsning	  til	  hvorledes	  man	  kan	  kode	  
patienter	  der	  behandles	  manuelt.	  Problemet	  er,	  at	  man	  enten	  koder	  efter	  diagnosen	  
"facetledssyndrom"	  eller	  efter	  anatomisk	  region	  "lændeproblematik".	  Kun	  få	  
lægesystemer	  tillader	  bemærkninger	  til	  diagnoser.	  

• Vedrørende	  videnskab	  har	  Peter	  Silbye	  spurgt	  Susanne	  Reventlow,	  der	  henviser	  til	  
rheumatolog	  Frank	  Lønborg,	  der	  har	  lavet	  en	  del	  arbejde	  om	  rygsmerter.	  Peter	  Si	  
sonderer	  mulighederne.	  Formanden	  vil	  nævne	  forskningsmulighederne	  på	  Årsmødet.	  

	  
4)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• Ansøgning	  om	  DSMM	  som	  Fagområde.	  Formanden	  gennemgik	  sit	  forslag	  til	  
ansøgning.	  Niels	  havde	  indvendinger	  mod	  indledningen,	  der	  lagde	  vægt	  på	  
amerikanske	  aner.	  Han	  og	  formanden	  vil	  sammen	  korrigere	  dette	  og	  udsende	  et	  nyt	  
forslag,	  der	  mere	  hælder	  til	  ”Guidelines	  on	  basic	  training	  and	  safety”.	  Denne	  kan	  læses	  
via	  link	  under	  Internationalt/FIMM.	  Derefter	  vil	  bestyrelsen	  bede	  Berit	  Schiøttz-‐
Christensen	  om	  en	  kommentar/vurdering.	  

• ESSOMM.	  Formanden	  og	  Karen	  deltager	  23-‐24/5-‐14	  i	  Rom.	  	  
• FIMM.	  Vi	  mangler	  regning	  fra	  mødet	  i	  2013.	  Formanden	  har	  rykket.	  Ved	  mødet	  20-‐

21/9-‐14	  deltager	  Formanden	  og	  Niels.	  
	  
5)	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Medlemsstatus.	  Pr	  31/12-‐13	  var	  vi	  601	  medlemmer.	  Det	  er	  49	  færre	  end	  året	  før.	  Der	  
har	  været	  7	  indmeldelser.	  Bestyrelsen	  besluttede	  at	  forsøge	  at	  gøre	  FYAM-‐
medlemmer	  og	  især	  tutorlæger	  opmærksomme	  på	  Manuel	  Medicin	  og	  DSMM.	  

• Hjemmesiden.	  Vi	  er	  endnu	  ikke	  klar	  til	  et	  møde	  med	  Kenneth	  fra	  IT-‐huset,	  men	  IT-‐
udvalget	  arbejder	  på	  sagen.	  Der	  er	  planer	  om	  Database	  med	  kursusmateriale	  for	  
medlemmer	  omhandlende	  de	  seneste	  kurser,	  samt	  en	  anden	  database	  med	  
kursusmateriale	  for	  Lærerstaben.	  På	  hjemmesiden	  vil	  vi	  lave	  link	  til	  ovennævnte	  
Guidelines	  on	  basic	  training	  and	  safety.	  



• Facebook	  siden	  ManuelMedicin.DK	  er	  oprettet,	  men	  skal	  kun	  være	  for	  medlemmer	  af	  
DSMM.	  
	  

6)	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  
• Der	  er	  udtrukne	  obligationer,	  så	  vi	  har	  større	  formue	  i	  likvider.	  Annette	  undersøger	  

mulighederne	  for	  sikker	  investering.	  
• E-‐box	  er	  et	  lovkrav.	  Annette	  finder	  ud	  af	  at	  åbne	  en	  sådan.	  

	  
7)	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kurser	  –	  status.	  MET	  A	  kurset	  i	  foråret	  har	  9	  tilmeldte.	  Deadline	  er	  4/2-‐14,	  deltagerne	  
i	  seneste	  Basiskursus	  er	  opfordret	  til	  at	  tilmelde	  sig.	  Det	  er	  ikke	  ret	  mange,	  men	  vi	  
gennemfører.	  Det	  bliver	  intensiv	  undervisning.	  

• Masterkurset	  i	  april	  har	  p.t.	  9	  tilmeldte,	  men	  flere	  er	  på	  vej,	  og	  det	  gennemføres.	  
• Basiskurset	  til	  maj	  har	  kun	  6	  tilmeldte,	  MET-‐MOB	  og	  MET	  B	  til	  september	  har	  hhv.	  4	  

og	  7	  tilmeldte.	  
• Beregning	  af	  timer	  og	  lektioner	  for	  kurserne	  og	  krav	  til	  diplom.	  Peter	  Si’s	  oplæg	  blev	  

diskuteret	  og	  vedtaget.	  Det	  betyder,	  at	  uddannelseskravet	  til	  Diplomlæger	  fortsat	  er	  
250	  timer,	  beregnet	  efter	  den	  sædvanlige	  model	  med	  småpauser	  inkluderet,	  og	  dette	  
vil	  svare	  til	  300	  lektioner	  à	  45	  minutters	  ren	  undervisning	  (beregnet	  uden	  pauser).	  

• Diskussion	  af	  ny	  kursusoversigt.	  Den	  fremlagte	  model	  blev	  diskuteret	  og	  ændret.	  Den	  
nye	  model	  kommer	  på	  hjemmesiden	  –	  og	  ud	  til	  bestyrelsen	  særskilt	  samt	  i	  lamineret	  
udgave	  til	  opslag	  til	  Årsmødet.	  
	  

8)	  Årsmøde	  2014	  
• Der	  er	  40	  tilmeldte	  fredag,	  heraf	  17	  med	  overnatning.	  19	  har	  meldt	  sig	  til	  workshop	  

lørdag.	  Der	  bliver	  udsendt	  	  reminder	  indbydelse	  til	  Årskursus	  og	  Generalforsamling	  
pr	  mail	  til	  alle	  medlemmer	  af	  DSMM,	  som	  vi	  har	  mailadresse	  på.	  Dér	  kommer	  også	  
nogle	  ord	  om	  ledige	  kursuspladser.	  Medlemmer,	  der	  ikke	  har	  modtaget	  denne	  
Reminder	  har	  vi	  dermed	  ikke	  korrekt	  mailadresse	  på.	  Sekretæren	  håber	  på	  
tilbagemelding	  fra	  de	  uheldige.	  

• Bestyrelsen	  mødes	  torsdag	  aften	  til	  planlægning.	  	  
	  
9)	  Generalforsamling	  2014	  

• PSi	  sørger	  for	  lokale	  til	  generalforsamlingen.	  
• På	  valg	  er	  formand,	  Karen	  og	  Niels	  for	  2	  år,	  kasserer	  for	  1	  år.	  Alle	  villige	  til	  genvalg.	  

PSi	  spørger	  Charlotte,	  om	  hun	  er	  interesseret	  i	  at	  stille	  op.	  
• Dirigent:	  evt.	  ikke-‐bestyrelsesmedlem.	  
• Referent:	  Bestyrelsen	  foreslår	  PSt.	  

	  
10)	  Sangbøger	  –	  status	  	  

• Karen	  har	  ikke	  fået	  det	  afklaret	  med	  Erik	  –	  vender	  tilbage.	  
	  

11)	  Eventuelt	  
• Annette	  og	  Helle	  laver	  kursusbeskrivelse	  til	  CST-‐MFR	  kurset.	  

	  
12)	  Næste	  møde	  

• 22/3-‐14	  efter	  generalforsamlingen.	  


