
Referat DSMM´s Bestyrelsesmøde 
 

den 14. januar 2020 kl. 17.00 hos Charlotte, Åmosevej 7, Greve 
 

 
1. Afbud 

Berit og Salli. Karen var med på facetime under pkt. 1 – 3. 
 

2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 22. oktober 2019 
Referatet godkendt. 

 
3. Meddelelser fra formand og næstformand 

• FIMM 
Karen oplyste, at det danske Curriculum blev vel modtaget med lille bemærkning om, at 
vi mangler bedside undervisning og eksamen. Øvegrupperne er ikke helt nok. 
4-5 medlemmer fra Education Board, deriblandt Karen, er blevet bedt om at deltage på 
suppleantbasis i FIMM’s bestyrelsesarbejde med henblik på, at en eller flere stiller op til 
næste bestyrelsesvalg. 
Karen og Stefan fra Berlin skal nu gennemgå det schweiziske curriculum 
Næste FIMM generalforsamling bliver formentlig i Hannover. 
Karen og Frederikkes workshops var succesfuld. 

• ESSOMM 
Lars og Helles indlæg blev vel modtaget, især af ÄMM (Berlin). 
Der var et hollandsk indlæg, hvor det mest var HV. 
Amir fra Israel fortalte om dry needling. Han forsker, er meget seriøs, med en vis portion 
skepsis. Kan muligvis være en god kontakt for DSMM. 
Henck er i gang med at få godkendt MM som reelt speciale i Holland. 

• IAMMM  
Berit blev valgt til formand for videnskabelige udvalg, men Jacob Patajn fik nyetableret 
et uddannelsesudvalg, som han blev formand for. 
Patajn arbejder sammen med andre om at få etableret en Masteruddannelse i Padua, der 
er ”Stecco-land”. Berit vil have Masteruddannelsen i ESSOMM-regi, med godkendelse i 
UEMS – og gerne på SDU. Helle kunne fortælle, at tyskerne er ved at etablere en 
Masteruddannelse i Luxemburg. 
Berit vil arbejde videre for at de uddannelsesansvarlige lærere i de enkelte lande får en 
Masteruddannelse, så de kan få den videnskabelige baggrund på plads. 

• LVS 
Vi har fået tilsagn om tilskud til Michael Kucheras cranio-sacrale Masterkursus. 

• DSMM generalforsamling  
Det bliver afholdt torsdag den 23. april 2020 kl. 17.00 på Munkebjerg Hotel. Det er 
dagen inden Masterkurset. Der bliver bestyrelsesmøde umiddelbart efter, stiler mod kl. 
18. Eventuel efterfølgende overnatning kan arrangeres ved henvendelse til Karen. 
Peter laver indkaldelse, udsendelse til alle medlemmer samt opsætning på hjemmesiden. 
Bestyrelsen vil foreslå Lars som dirigent og Peter som referent. 
På valg til bestyrelsen er: formanden, Berit, Charlotte og Frederikke. Alle er villige til 
genvalg. Karen vil godt genopstille. 
Vi skal ligeledes have valgt en revisor: Annette er villig til genvalg. 
Der	var	ikke	fra	bestyrelsen	emner,	der	skal	tages	op	på	generalforsamlingen.	
	



• Bestyrelsen besluttede at oprette en uddannelsespris, som skal kunne uddeles til 
undervisere, der har haft en outstanding indflydelse på undervisningen i DSMM. Vignir 
vil lave noget spændende til prisen, der blev vedtaget skulle ledsages af en kontant pris på 
10.000 kr. 

• Helle har sendt brev til praktiserende lægers Forhandlingsudvalg OK21 om honorering af 
MM-behandling. Har fået svar om, at hendes brev er modtaget. 

• Region H’s Fokusgruppeinterview d. 2/12 om arbejdet med patienter med 
lænderyglidelser og erfaringer med forløbsprogrammet. Frederikke deltog sammen med 
en læge fra Nørrebro, der ikke havde den mindste interesse for MM. Frederikke talte for 
at den praktiserende læge skulle være tovholder og stå for visitationen. Hun efterspurgte 
et team, som skulle tage sig af den sociale slagside i stil med angstklinikkerne i 
København. 

• Kiropraktorerne har en ”prolapspakke”, som ifølge en patientoplevelse tilsyneladende er 
meget manipulationsorienteret og ikke inddrager patientens hele helbredssituation. Niels 
oplyste, at prolapspakken bliver brugt bredt til rygpatienter med 10 behandlinger 2 gange 
ugentligt. 

• Charlotte vil være mere obs på hvordan SE-kurserne, hvor vi når bredere ud, kan øge 
interessen for MM-aspekter, måske sjalsgreb. 

• Martin Back Jensen, professor i almen medicin, Leder af Almen Medicinsk Institut i 
Aalborg, har sammen med DSAM lavet en forløbsplan for rygbehandling samt undervist 
på Lægedage i rygbehandling. Han er ikke manuel mediciner. Helle, Charlotte og Peter 
vil forsøge at få et møde med ham omkring etablering af et samarbejde. Helle vil tale 
med Berit om det. 

• Lejerne på Comwell vil Karen sørge for bliver flyttet i ugen inden Masterkurset. 
Comwell skal lige have sørget for reparationerne INDEN flytningen. 

• Fest for Torben d. 4/4 Kl. 18, Bondetinget 24, Roskilde. Bestyrelse og alle lærere er 
inviteret. 

• Peter Silbye har haft et problem med PFA forsikring, der ikke ville betale ham en regning 
på en patient, der havde en sundhedsforsikring hos PFA. Er et generelt 
forsikringsselskabsproblem. Råd til alle: lad patienten betale og selv have opgaven med 
at få refusion fra sit forsikringsselskab. 

• Henvendelse fra Smerteklinik i Farvergade v/Tina Horsted om hjælp til undervisning af 
deres sygeplejersker i manipulation. Det afstår vi fra. 

• Helle har fået en henvendelse fra Politiet om undersøgelser og behandlinger, der 
indeholder invasive vaginale og anale procedurer. Ingen specifikke oplysninger om, hvad 
det skulle bruges til. Hvis andre får tilsvarende henvendelser, tilrådes de at henvise til 
formanden. 
 

4. Kalender   
• 2. – 7. marts: kursus i Atlas terapi for diplomlæger i Hannover www.aemka.eu  
• 19. – 20. juni: ESSOMM møde i Rom. Karen og Frederikke deltager. 
• 13. – 16. september: FIMM generalforsamling i Hannover(?) 
• 16. – 17. oktober: IAMMM conference i Padua, Italien 
• 7. -10. december: ESSOMM Winter conference i Lech, Østrig 

 
5. Meddelelser fra sekretæren 
• Medlemsstatus: 373 medlemmer, stabilt det sidste 1½ år. Nettotilgang i 2019 på 5. 
• Beskrivelse af kursussekretær-funktionen skal Peter, Charlotte og Claus se mere på.  
• Tilmeldingsfristerne til kurserne er vi nødt til at holde fast ved. 3 mdr DK. 6 mdr udland. 

Uddannelsesudvalgsformanden kan i specielle tilfælde dispensere. Giver bøvl hvis kurset 



alligevel aflyses – efter at de tilmeldte kursister lige er blevet bedt om og hàr betalt sidste 
rate. 

• Lovpligtige	tiltag	i	forhold	til	persondatabeskyttelsesforordningen:		
o Databehandleraftale	med	lægeforeningen	er	tegnet	24/10	2019.	
o Privatlivspolitik	til	hjemmesiden	står	under:	DSMM/GPDR.	
o Artikel	30-fortegnelse	står	på	hjemmesiden:	DSMM/GPDR.	
o Standard	IT-sikkerhedspolitik	kommer	Claus	et	bud	med.	
o Guide	til	håndtering	af	sikkerhedshændelser	/-brud	kommer	også	fra	Claus.	

• Underviserne skal fremover IKKE selv tilmelde sig deres egne kurser. Det gøres af 
kursussekretæren.  

• Lærere kan nu se tilmeldingslisten til deres kurser. Man går på dsmm.org; logger ind med 
password; th i blå bjælke under Medlemsdel finder man Deltager adm. – voilá. 

• Hjemmesiden mangler opdatering af lærerstaben. Der skal tages gruppebillede på 
Masterkurset – og evt. senere opdatering på Lærermøde. 
 

6. Meddelelser fra kasseren 
• Økonomisk status. Vi har p.t. ca 2 mio stående i banken, men det er for en stor del for 

kurser i 2020, og der er en del udgifter, der snart forfalder. Morten har oprettet særskilt 
konto til kursustilmeldinger. 

• Kontingent for næste år foreslås uændret. 
• FIMM kontingent 2019 er betalt 26/8, 8393 kr. 
• ESSOMM kontingent 100€ er betalt i maj 2019. 
• Morten kan ikke på indbetalingerne se, hvilke kursister de kommer fra – det må 

kursussekretæren holde styr på. 
 

7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalgsformanden 
• Kursus status: Ryg- ekstremitets- og idrætsmedicinkursus, Masterkursus og SE-kurset i 

maj er fuldt besatte. Rygkursus: 13, SE oktober: 11, CST-MFR A: 2, Idræt og 
overbelastnin: 8, MET B: 0, Ryg- og idrætsmedicin 2021: 10, Ekstremiteter 2021: 7. 
MET og CST-MFR kurserne skal diskuteres på Uddannelsesudvalgsmødet m.h.p. at få 
øget interesse. 
MET-MAN afholdes 8. – 11. oktober 2020 på Munkebjerg. Er ved en fejl ikke 
annonceret. Skal gøres snarest. Enighed om at spørge Wulfram (Berlin), om han eller 
Stefan vil komme til Vejle og undervise på MET-MAN sammen med Lars og evt. med 
Jørn Mortensen som assistent. Helst 2020, men ellers først i 2021. Helle og Lars 
undersøger mulighederne. Berlinerne er meget funktionelt orienterede, dvs. interesserede 
i det muskulære islæt. 

• Ny	forretningsorden	for	Uddannelsesudvalget	blev	godkendt	med	et	enkelt	
supplement.	Vedhæftes	referatet	og	findes	desuden	på	hjemmesiden	under	Udvalg.	

• Charlotte	går	videre	i	Uddannelsesudvalget	bl.a.	med	opgaverne	Videreudvikling	af	
kurser,	Minimasterkurser,	Eksamen,	Lærer-	og	Recertificeringskrav.	Niels	talte	for	
at	manipulation	indgår	tidligere	i	undervisningen.	

• Implementering af nye assistenter går støt. Morten Rask fungerer som lærer. Frederikke 
og Niels får debut foråret 2020, Cathrine i efteråret 2020. Disse fire skal indarbejdes, 
inden vi introducerer nye. 

• Diplomlægerne skal have en reminder om recertificering. Dog ikke Æresmedlemmerne. 
Peter laver oplæg og sender ud. MET-MAN tæller med på linie med Masterkursus i 
recertificeringsvurderingen. 

• Vi har fået 3 nye diplomlæger, og en stribe andre er tæt på. Susanne Lis Larsen har fået 
sit. Dirk Gahlenbeck og Frederikke Urne får deres ved en senere lejlighed. 



• Reglerne for tilmelding til Idræts- og overbelastningsskader og Masterkursus skal vi ikke 
fravige. Det betyder, at tilmeldingerne skal gennemgås, og de tilmeldte, der ikke opfylder 
kravene, skal have besked og have deres indskud refunderet. Dette får indflydelse på 
ovennævnte tal for tilmeldinger.  

• Øvegrupper. Holbæk-gruppen har nedlagt sig selv. Der var ønske om at finde et forum, 
hvor de enkelte læger kan finde hinanden til at danne nye øvegrupper. Hjemmesiden? Vil 
blive tænkt over. 

• Fotos til CST-MFR A og B. Helle og Annette vil godt tage nye billeder. Accept, da vi 
alligevel ikke kan nøjes med samme patient + samme behandler hele lærebogen igennem. 

• Mail-liste til nyhedsbreve bruger vi vores egen. 
• Nye bluser. Karen har ikke tid. Frederikke og Charlotte tager over. 
• Charlotte har med Munkebjerg aftalt datoer for kurserne i 2022. 
• Årsmøde 2021: Bliver 9. – 10. april 2021 på Munkebjerg Hotel. Frederikke overbeviste 

os andre om nødvendigheden af et Årsmøde. Hun, Charlotte og Niels Bro vil stå for 
arrangementet. 
 

8. Lærebogsudvalget  
Produktionen går godt. Næste redaktionsmøde bliver den 8. marts 2020.   
 

9. Videnskabeligt udvalg: 
Karen	har	modtaget	120	artikler	vedr.	bevægeapparatet	fra	tyske	Stefan	Vinzelberg.	
Karen	sender	gerne	til	os	andre	på	anmodning.	

 
10. Eventuelt 

Der var ikke noget under eventuelt. 
 

11. Næste bestyrelsesmøde 
Torsdag	den	23.	apil	2020	kl.	18	på	Munkebjerg	Hotel,	Munkebjergvej	125,	7100	
Vejle.	Det	er	lige	efter	Generalforsamlingen,	der	starter	kl.	17.	
 
 

Referent: Peter Stæhr 
 


