
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  12/5	  2015	  

	  
1)	  	  Afbud	  

• Afbud	  fra	  Lilli,	  Niels	  og	  Urfan.	  Annette	  kom	  kl.	  18.30	   	  
2)	  	  Godkendelse	  af	  referat	  af	  Bestyrelsesmøde	  21/3-‐15	  

• Referatet	  godkendt.	  
3)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• Ny	  YL	  observatør	  i	  stedet	  for	  Anders.	  Urfan	  har	  forslag	  til	  emner.	  Vi	  har	  fået	  en	  enkelt	  
ansøgning,	  men	  da	  han	  allerede	  er	  uddannet	  speciallæge,	  og	  i	  øvrigt	  i	  udlandet	  resten	  
af	  året,	  vil	  vi	  takke	  nej.	  

• Evaluering	  af	  YL	  gratister.	  Vi	  fortsætter	  med	  2	  gratis	  pladser	  per	  år	  til	  YL	  på	  
Basiskurserne.	  Gratisterne	  skal	  opfordres	  til	  skriftligt	  at	  orientere	  andre	  yngre	  almen	  
medicinere	  om	  deres	  oplevelser	  og	  dermed	  –	  forhåbentlig	  gøre	  andre	  interesserede	  i	  
muskuloskeletal	  medicin.	  En	  lille	  egenbetaling	  var	  der	  ikke	  stemning	  for.	  

• Karen,	  Helle	  skal	  til	  ESSOMM	  til	  juni.	  
o Forslag	  til	  ekstremitetsgreb.	  Obs	  på	  tibio-‐fibulare	  og	  hoftearthrose	  løsninger.	  
o Karen	  vil	  kontakte	  Ruth	  Kamping	  på	  mødet	  med	  henblik	  på	  at	  få	  hende	  til	  at	  holde	  

indlæg	  på	  Årsmødet	  2016.	  Hendes	  speciale	  er	  pædiatrisk	  MM.	  Årsmødet	  bliver	  
formentlig	  1.	  –	  2.	  april,	  sted	  ikke	  besluttet.	  

• FIMM	  generalforsamling,	  3.	  og	  4.	  sep.	  i	  København.	  	  Formanden	  har	  ikke	  reageret	  på	  
Helles	  udspil,	  så	  Helle	  taler	  med	  Niels	  om	  proceduren	  for	  invitationerne.	  Programmet	  
er	  klart	  fra	  vores	  side.	  Torben	  er	  indbudt,	  resten	  af	  lærergruppen	  bliver	  inviteret	  til	  at	  
deltage	  i	  Domus	  Medica.	  

• NKR	  vedr.	  bevægeapparatet.	  PSi	  er	  startet	  på	  lumbal	  diskusprolaps	  med	  udstråling.	  
Det	  er	  et	  stort	  arbejde,	  men	  forberedelsestiden	  bliver	  også	  lønnet.	  

• Finn	  Johansens	  elektroniske	  standardjournal	  fandtes	  interessant.	  Helle	  vil	  spørge	  i	  
lærergruppen,	  om	  der	  er	  et	  par	  stykker,	  der	  vil	  arbejde	  videre	  på	  at	  få	  en	  MM-‐standard.	  

• Skal	  ikke	  erhvervsaktive	  fortsat	  betale	  kontingent?	  Først	  når	  man	  er	  fyldt	  70	  år,	  bliver	  
man	  kontingentfri.	  

• Sygeforsikringen	  Danmark	  giver	  tilskud	  til	  privat	  MM	  behandling	  for	  deres	  gr.	  2	  pt.	  Der	  
er	  tilskud	  til	  konsultationen	  og	  til	  manuel	  behandling,	  svarende	  til	  
sygesikringsydelserne	  0101	  ????	  og	  2111.	  Det	  er	  faste	  kronebeløb	  –	  og	  ikke	  store.	  

• Columnaprisen.	  Alle	  tænker	  over	  mulige	  emner.	  
	  
4)	  	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Hjemmeside	  status.	  Kenneth	  er	  begyndt	  at	  arbejde	  på	  den	  igen.	  Oversigt	  over	  adgange	  
blev	  rettet	  til.	  Enes	  om	  at	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  og	  kiropraktorer	  samt	  
ikke-‐DSMM-‐medlemmer	  kan	  få	  midlertidige	  login	  til	  kursusmaterialet	  i	  1	  måned	  efter	  
deltagelse	  i	  et	  kursus.	  Alle	  medlemmer	  af	  DSMM	  kommer	  til	  at	  kunne	  se	  alt	  
kursusmaterialet.	  

• Kursusmateriale	  skal	  f.eks.	  slettes	  efter	  5	  år,	  så	  der	  ikke	  ligger	  uaktuelt	  materiale.	  
• Instruksvideoer	  skal	  overvejes.	  Måske	  med	  Torben	  som	  behandler	  –	  skal	  spørges.	  

FIMM	  arbejder	  på	  e-‐learning	  programmer.	  
• Facebook	  gruppen	  skal	  kun	  være	  åben	  for	  DSMM	  medlemmer	  og	  eventuelt	  

muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  o.l.	  (efter	  invitation)	  
• Vi	  er	  nu	  552	  medlemmer.	  

	  
5)	  	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  

• Revideret	  forretningsorden	  for	  økonomiudvalget.	  Det	  fremsendte	  blev	  vedtaget.	  



• Mulighed	  for	  fremover	  at	  hæve	  op	  til	  200.000	  kr	  pr.	  gang.	  Det	  er	  bankens	  max-‐beløb,	  
og	  det	  følger	  vi.	  Uddannelsesudvalgets	  formand	  er	  p.t.	  ikke	  transaktionsberettiget.	  Det	  
bliver	  ordnet	  med	  Jyske	  Bank.	  

• Skal	  vi	  fremover	  sende	  brevindbydelse	  til	  alle	  praktiserende	  læger	  (33	  af	  de	  83	  
deltagende	  på	  årsmødet	  var	  ikke-‐medlemmer,	  men	  koster	  37.000	  kr.)?	  	  I	  2016	  vil	  vi	  
forsøge	  at	  få	  DADL	  til	  at	  sende	  indbydelse	  på	  mail	  til	  alle	  PLO’ere,	  evt.	  alle	  DADL	  
medlemmer.	  Pris	  vil	  blive	  undersøgt.	  PSi	  vil	  lave	  spørgeskema	  til	  næste	  Årsmøde	  om	  
tilmeldingerne.	  

• Samkørsel	  til	  bestyrelsesmøder,	  lærermøder	  når	  muligt?	  Alle	  opfordres	  til	  samkørsel,	  
da	  transport	  er	  en	  stor	  post	  på	  budgettet.	  

	  
6)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Regler	  for	  diplomuddannelsen	  og	  recertificering.	  Udkastet	  blev	  suppleret	  med	  punkt	  7:	  
Andre	  relevante	  kurser/møder	  i	  andet	  regi	  kan	  indregnes	  –	  efter	  konkret	  vurdering	  af	  
uddannelsesudvalgsformanden.	  Kan	  max	  tælle	  40	  timer	  =	  49	  lektioner.	  Vedrørende	  
recertificering	  vender	  vi	  tilbage	  med	  skelen	  til	  idrætsmedicinernes	  diplomlægekrav,	  
eksamen	  og	  recertificering,	  ses	  på	  www.sportsmedicin.dk	  	  

• Revideret	  forretningsorden	  for	  uddannelsesudvalget.	  Udsat	  til	  næste	  møde.	  
• Regnskab	  fra	  Masterkurset.	  Opstillingsmåde	  fra	  PSi	  blev	  godkendt.	  Man	  kan	  deri	  se	  den	  

reelle	  kursusbalance	  og	  omkostninger	  til	  gratister/rabatter.	  
• Erik	  Jensen	  har	  spurgt	  om	  mulighed	  for	  at	  vi	  kan	  arrangere	  4-‐dages	  Basiskursus	  på	  

Hillerød	  Hospital.	  Han	  kan	  skaffe	  kursister.	  PSi	  har	  fremsat	  et	  pristilbud.	  
• Øvelseskursus	  Rold.	  Der	  er	  stadig	  kun	  for	  få	  tilmeldte.	  
• For	  2016	  har	  PSi	  fået	  forslag	  fra	  Comwell	  til	  kursusdatoer,	  og	  for	  2017	  vil	  PSi	  forsøge	  

at	  komme	  på	  forkant,	  så	  vi	  kan	  få	  bedre	  datoer	  end	  i	  2016.	  
	  
7)	  Opfølgninger	  fra	  tidligere	  bestyrelsesmøder	  	  

• Karen	  arbejder	  på	  at	  skaffe	  nye	  T-‐shirts	  
• Kandidat	  til	  posten	  som	  formand	  for	  uddannelsesudvalget	  2016	  haves	  i	  sigte.	  

	  
8)	  Eventuelt	  

• Skal	  vi	  annoncere	  vore	  kurser	  andre	  steder	  end	  på	  hjemmesiden?	  DADL’s	  
kursuskatalog	  er	  tidligere	  brugt.	  PSi	  vil	  undersøge	  mulighederne	  og	  pris.	  

	  
9)	  Næste	  møde	  

• Tirsdag	  den	  18/8	  2015	  kl.	  17.15	  hos	  Peter	  Silbye	  i	  Roskilde.	  


