
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  13/1	  2015	  

	  
1)	  	  Afbud	   	  

• Afbud	  fra	  Urfan.	  
	   	  
2)	  	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  22/9-‐14	  
	   Referatet	  godkendt	  med	  følgende	  rettelser:	  

• årsmødeudvalgets	  møde	  17/11	  (ikke	  24/11)	  
• PSi	  vil	  skrive	  regler	  for	  Diplomuddannelsen	  (ikke	  for	  collumnaprisen)	  

	  
3)	  	  Opfølgning	  på	  Bestyrelsesmøde	  22/9-‐14	  

• Undervisning	  af	  lærergruppen	  (Mike	  Kuchera).HB	  har	  forsøgt	  flere	  gange	  at	  få	  fat	  på	  
Mike,	  men	  han	  svarer	  ikke	  tilbage.	  Prøver	  igen	  til	  FIMM-‐mødet.	  

• Forretningsorden	  til	  godkendelse.	  HB’s	  ændringsforslag	  godkendt.	  
• Regler	  for	  diplomuddannelsen.	  PSi’s	  ændringsforslag	  blev	  diskuteret.	  Morten	  foreslog	  

krav	  om	  vedligeholdelse	  af	  kompetancer,	  ligesom	  der	  kom	  andre	  forslag.	  PSt	  samler	  
forslagene,	  sendes	  til	  PSi,	  som	  fremlægger	  igen	  på	  kommende	  bestyrelsesmøde.	  

• Nordisk	  kongres	  i	  MM?	  Efter	  Danmark	  i	  2008	  skulle	  det	  være	  Sverige	  i	  2011	  og	  i	  Norge	  
i	  2014,	  men	  kongresserne	  er	  aflyst/udskudt.	  I	  2017	  er	  det	  Finlands	  tur.	  HB	  har	  kontakt	  
med	  Olavic	  og	  vil	  forespørge,	  om	  de	  vil	  gennemføre.	  

• Jydsk	  arbejdsgruppe	  til	  udarbejdelse	  af	  forslag	  til	  	  muskuloskeletalt	  emne	  til	  NKR?	  Er	  
opgivet,	  da.	  Der	  bliver	  ikke	  noget	  emne.	  

• Sangbogstatus.	  Karen	  arbejder	  fortsat	  på	  den,	  de	  håndskrevne	  er	  skrevet	  om	  på	  edb,	  de	  
øvrige	  udvalgte	  ligger	  klar	  til	  scanning.	  Cirka	  60	  stk.	  Skal	  kopieres	  i	  30	  exemplarer,	  
sættes	  i	  ringbind,	  så	  de	  kan	  udskiftes	  løbende.	  Karen	  får	  dette	  lavet	  ”ude	  i	  byen”.	  

	  
4)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• Professor	  Karel	  Lewit,	  Czekoslovakiet	  døde	  i	  efteråret.	  
• Anders	  Halfstrøm	  ophører	  som	  YL	  observatør.	  Vi	  vil	  bede	  Urfan	  finde	  en	  afløser.	  
• Helene	  Bellamy,	  fysiurgisk	  massageterapeut	  har	  spurgt,	  om	  andre	  faggrupper	  må	  

deltage	  i	  vore	  kurser.	  Vi	  fastholder,	  at	  det	  kun	  er	  fysioterapeuter	  og	  kiropraktorer,	  så	  
HB	  sender	  Helene	  et	  afslag.	  

• FIMM-‐mødet	  4.	  sept.	  2015	  i	  København.	  Hotel	  CapIn	  på	  Amager	  er	  reserveret.	  Der	  er	  
også	  mødelokaler.	  Vi	  skal	  betale	  Get-‐Together	  party	  for	  deltagerne.	  Da	  det	  er	  FIMM’s	  
50.	  møde,	  er	  bestyrelsen	  indstillet	  på	  at	  betale	  for	  middagen	  med	  ledsagere	  også.	  Der	  
skal	  afsættes	  i	  omegnen	  af	  kr.	  100.000	  til	  FIMM-‐mødet.	  Arrangementsudvalget	  
arbejder	  videre	  på	  de	  praktiske	  opgaver,	  incl.	  hvor	  resten	  af	  bestyrelsen	  kan	  deltage.	  

• ESSOMM	  Instructor	  Course	  and	  General	  Assembly	  2015,	  12.	  –	  13.	  juni	  i	  Rom.	  HB	  og	  
Karen	  deltager.	  

• UEMS.	  Ingen	  kommentarer.	  
• Academy,	  referat	  fra	  Berit	  fra	  møde	  oktober	  2014,	  Berlin.	  Kommer	  på	  DSMM’s	  

hjemmeside,	  når	  webmaster	  får	  det	  ihænde.	  Vi	  har	  fået	  mail	  fra	  Berit,	  hvor	  hun	  lægger	  
op	  til	  mere	  samarbejde	  sektorerne	  imellem,	  men	  hun	  er	  ikke	  interesseret	  i	  
bestyrelsesarbejde.	  

• Berits	  ordbog.	  Berit	  kan	  ikke	  finde	  ordbogen.	  Har	  andre	  den?	  Formanden	  er	  
interesseret,	  hvis	  nogen	  skulle	  finde	  et	  eksemplar.	  

• Gratis	  online	  adgang	  til	  et	  tidsskrift	  for	  medlemmer?	  Journal	  of	  Manuel	  Therapy	  kan	  
findes	  på	  http://www.manualtherapyjournal.com	  og	  den	  er	  gratis.	  

	  
5)	  	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  



• Medlemsstatus.	  Vi	  er	  nu	  576	  medlemmer.	  I	  2014	  har	  selskabet	  netto	  mistet	  4%	  af	  
medlemmerne	  mod	  7%	  i	  2013.	  	  

• Guidelines	  on	  Basic	  Training	  and	  Safety,	  som	  blev	  endeligt	  vedtaget	  på	  FIMM-‐mødet	  i	  
Jerusalem	  i	  oktober	  2013	  (kan	  læses	  via	  DSMM’s	  hjemmeside)	  blev	  foreslået	  sendt	  til	  
Sundhedsstyrelsen	  til	  orientering.	  Primært	  for	  at	  orientere	  Sundhedsstyrelsen	  om,	  
hvordan	  uddannelsen	  i	  muskuloskeletal	  tegner	  sig	  ude	  i	  verden	  –	  m.h.p.	  senere	  forslag	  
til	  at	  få	  godkendt	  muskuloskeletal	  medicin	  som	  subspeciale,	  helst	  under	  Almen	  
Medicin.	  Fremsendelsen	  skal	  være	  ledsaget	  af	  en	  udførlig	  introduktionsskrivelse	  og	  
formentlig	  også	  vores	  nye	  krav	  til	  Diplom-‐uddannelsen.	  

• Ydelse	  2111.	  Jette	  Galatius	  fra	  PLO	  har	  svaret	  Ines	  Milling	  på	  en	  forespørgsel	  om	  brug	  
af	  tillægsydelsen	  2111.	  Jette	  Galatius’	  udlægning	  af	  ydelsen	  giver	  klart	  mulighed	  for	  at	  
tage	  denne,	  når	  et	  leds	  bevægelighed	  er	  begrænset,	  og	  når	  man	  ved	  hjælp	  af	  nogle	  
håndgreb	  kan	  frigøre	  leddet,	  så	  det	  ”låser	  op”.	  	  Læs	  hele	  Galatius’	  svar	  på	  DSMM’s	  
hjemmeside.	  

• Hjemmeside	  status.	  Kenneth	  lovede	  os	  8000	  kr	  rabat,	  hvis	  vi	  kunne	  acceptere	  hans	  
udkast	  ultimo	  september	  2014.	  Han	  fik	  accept	  25/9	  –	  men	  vi	  har	  ikke	  hørt	  fra	  ham	  
siden.	  PSt	  sender	  mail	  til	  Kenneth	  med	  krav	  om	  færdigt	  arbejde	  inden	  14	  dage	  –	  ellers	  
vil	  vi	  have	  vores	  udlæg	  tilbage.	  Og	  så	  finder	  vi	  anden	  udbyder.	  

	  
6)	  	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  

• Ny	  højrentekonto	  i	  Lægernes	  Pensionsbank	  er	  oprettet	  med	  750.000	  kr.	  på	  kontoen.	  
Derudover	  har	  vi	  en	  del	  stående	  i	  Jyske	  Bank,	  dels	  på	  rentegaranterede	  konti	  og	  dels	  på	  
foliekonto,	  ligesom	  vi	  har	  en	  hel	  del	  tilgode	  fra	  DADL	  for	  vores	  kurser	  i	  2014.	  

	  
7)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kurser	  –	  status.	  Der	  har	  været	  90	  kursister	  i	  2014,	  og	  kurserne	  har	  givet	  130.000	  i	  
overskud.	  Masterkurset	  gav	  underskud,	  PSi	  vil	  undersøge	  nærmere	  hvorfor.	  
Lærerlønningerne	  	  blev	  reduceret,	  da	  vi	  havde	  dårlig	  økonomi,	  så	  der	  er	  nu	  et	  ønske	  
om	  opdatering.	  Et	  forslag	  om	  kr.	  2.500/dag	  for	  assistenter	  og	  kr.	  3.500	  /halv	  dag	  samt	  
kr.	  2.000/aften	  for	  lærere	  blev	  vedtaget.	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tilmeldinger	  til	  2015:	  6	  til	  Basis,	  3	  til	  Master	  og	  7	  til	  MET	  A.	  Det	  er	  tilfredsstillende	  på	  
nuværende	  tidspunkt.	  Torben	  sender	  oplæg	  om	  Masterkurset	  til	  hjemmesiden.	  
Behandlingslejerne	  er	  yderligere	  nedslidte,	  flere	  er	  defekte.	  Vi	  må	  købe	  nye.	  PSi	  vil	  
undersøge	  muligheder,	  specielt	  m.h.p.	  rabatter.	  

• Evaluering	  af	  kursus	  i	  MFR	  og	  Counterstrain.	  Kurset	  blev	  rigtigt	  godt	  modtaget,	  mange	  
positive	  tilbagemeldinger.	  

• Lærermøde	  i	  Rold.	  Der	  er	  en	  del	  afbud,	  så	  vi	  bliver	  omkring	  20	  deltagere.	  
• Øvelseskursus	  i	  Rold.	  4	  dages	  kursus	  formentlig	  ultimo	  august.	  PSi	  er	  ved	  at	  undersøge	  

mulighederne.	  Det	  vil	  koste	  kr.	  4000	  at	  flytte	  lejer	  –	  vi	  kunne	  overveje	  at	  lade	  20	  
velfungerende	  lejer	  blive	  opmagasinerede	  i	  Rold,	  hvis	  kursusstedet	  fungerer.	  

• Dansk	  Selskab	  for	  Akupunktur	  vil	  godt	  låne	  nogle	  lejer.	  Det	  er	  ok	  –	  mod	  betaling,	  jf.	  
ovenfor	  om	  nedslidning.	  

	  
8)	  Generalforsamling	  

• Indkaldelse	  kommer	  både	  på	  hjemmesiden	  og	  på	  mail	  til	  alle	  –	  hvor	  vi	  har	  en	  korrekt	  
mailadresse.	  HB	  skriver	  indkaldelsen.	  

• Dagsorden	  bliver	  efter	  lovene,	  og	  forslag	  til	  ændringer	  af	  disse	  bliver	  vedlagt.	  
• Forslag	  til	  lovændring.	  HB	  har	  lavet	  udkast,	  dette	  blev	  accepteret	  som	  forslag	  til	  

generalforsamlingen.	  
	  
9)	  	  Årsmøde	  2015	  

• Der	  var	  accept	  af	  oplægget.	  Hver	  især	  er	  ansvarlig	  for	  kontrakt	  med	  foredragsholderne	  
–	  og	  koordinering	  af	  indlæggene.	  



• Indbydelsen	  lægges	  på	  hjemmesiden,	  når	  den	  er	  færdig.	  Udsendes	  med	  alm.	  Post	  via	  
DADL	  samt	  på	  mail,	  og	  igen	  til	  alle,	  hvor	  vi	  har	  en	  korrekt	  mailadresse.	  Bliver	  også	  
sendt	  til	  LVS	  og	  FYAM.	  

• Bestyrelsen	  skal	  selv	  tilmelde	  sig	  –	  og	  der	  skal	  reserveres	  værelser	  dagen	  før,	  så	  vi	  kan	  
mødes	  om	  aftenen.	  

	  
10)	  	  Eventuelt	  

• De	  gamle	  T-‐shirts	  skal	  erstattes	  med	  nye.	  Karen	  vil	  undersøge	  muligheder	  for	  gode	  T-‐
shirts	  med	  pænt	  logo.	  

• Forslag	  om	  flere	  gratis	  pladser	  til	  yngre	  læger	  kommer	  på	  dagsordenen	  til	  næste	  møde.	  
• Vi	  har	  snart	  behov	  for	  nye	  brochurer.	  HB	  finder	  trykkeri.	  
• Der	  var	  stort	  ønske	  fra	  lærerne	  om	  adgang	  til	  nyt	  Anatomiatlas.	  Thiemes	  kan	  ikke	  fås	  

til	  Mac,	  som	  de	  fleste	  bruger.	  PSi	  vil	  spørge	  Tore,	  der	  vist	  ved	  noget	  om	  det.	  
• Undersøge	  mulighederne	  for	  undervisning	  om	  MM	  behandling	  af	  børn,	  ved	  Ruth.	  
• Morten	  vil	  lave	  Excel-‐skema	  med	  oversigt	  over	  kursusdeltagere	  –	  til	  brug	  for	  

diplomtildeling/-‐vedligeholdelse.	  
• PSi	  tænker	  på	  generationsskifte	  i	  2016.	  

	  
11)	  Næste	  møde	  

• 21/3-‐15	  efter	  generalforsamlingen.	  Kort	  møde	  med	  konstituering	  og	  måske	  enkelte	  
vigtige	  punkter.	  


