Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde
21. oktober 2021 kl. 19 – 21
Afholdt på Zoom
1. Afbud
Der var afbud fra Frederikke og Morten.
2. Godkendelse af referat af Bestyrelsesmøde d. 21. august 2021
Referatet godkendt.
3. Meddelelser fra formand, næstformand og Karen
• Ny formandskandidat. Karen stiller op som formandskandidat til næste
generalforsamling, hvor Helle går af efter maximal tilladt formandstid.
• Nyt fra Karen. Karen laver referat af FIMM’s generalforsamling den 22/10-21. Det
bliver lagt på DSMM’s hjemmeside. Peter genopstiller til posten som intern revisor
for FIMM’s regnskab.
• RKKP – den danske rygdatabase under regionerne. Der skal etableres et nationalt
projekt vedrørende tværsektorielt forløb hos rygpatienter, der ses hos egen læge.
Der skal analyseres på postoperative behandling og rehabiliseringsforløb.
• Der skal laves en ny patientfolder om hjernerystelse. Helle vil godt deltage,
suppleret af Karen.
• Peter Silbye er indbudt til at undervise på PLO-kursus om rygsmerter. Interfererer
det med DSMM’s Rygkursus? Det er ok, kan også give positiv effekt for os.
4. Kalender
• 22. oktober 2021 FIMM generalforsamling Zoom. Karen og Berit deltager.
• 23. oktober 2021 FIMM webinar Zoom. Adgang for alle.
• 12. – 13. november 2021 Årsmøde IAMMM, Padua i Italien, ingen deltagelse fra
DSMM
• 13. – 16. december 2021, Lech i Østrig – Helle deltager for DSMM, Peter St. deltager
for egen regning.
5. Meddelelser fra sekretæren
• Medlemsstatus. 356 medlemmer, 74>70 år, 14 YL, 50 diplomlæger, heraf 15 med *
Aldersfordelingen bliver tiltagende venstreforskudt, dvs. gennemsnitsalderen
falder, ligger nu på 58 år.
• Opdatering af vore love. Bestyrelsen vil på næste generalforsamling fremlægge
ændringsforslag af lovene.
A. Benævnelsen ”Love” ændres til ”Vedtægter”.
B. §6 Bestyrelsen får mandat til at engagere IT-kyndig, hvor der er behov for det.
Desuden mandat til at engagere person til kursussekretærfunktionen.
C. §9 Generalforsamling skal også kunne afholdes som WEB møde.
• Opdatering af hjemmesiden. Efter forslag fra Finn er der ændret lidt på opstillingen
på hjemmesiden. Der er kommet en ny fane: Til Patienten, hvor der er adgang til
diplomlæger med *, ligesom der er en generel vejledning til patienter omkring
muskuloskeletal behandling. Fanen skal justeres lidt, og Claus skal spørges om
mulighed for bedre tilgængelighed på telefon.
6. Meddelelser fra kassereren
Ingen, da Morten havde meldt afbud.

7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalgsformanden
• 6 nye Diplomlæger - og flere tæt på. En enkelt kan få diplomstatus efter
Ledmobiliseringskurset i november.
• Lærerønskeseddel på 2023 kurser bliver snart sendt ud.
• Kursusstatus. Til Masterkurset fik flere deltagere madforgiftning. Munkebjerg
rekvirerede Sundhedsstyrelsen. Alle deltagerne har fået tilbud om kompensation i
form af gourmet-middag plus overnatning for dem selv og partner.
14 tilmeldte til Ledmobilisering nov-21
20 tilmeldte til Rygsmerter grundkursus nov-21
22 tilmeldte til SE-Ledsmerter 1 dg nov-21
9 tilmeldte til MFR-CST nov-21
30 tilmeldte til Rygsmerter og idrætsmedicin LS jan-22
2 tilmeldte til MET feb-22
1 tilmeldt til SE-Rygsmerter 1 dg mar-22
0 tilmeldte til SE-Ledsmerter 1 dg mar-22
23 tilmeldte til Smerter i arme/ben og idrætsmedicin LS mar-22
7 tilmeldte til Akupunktur og blokadebehandling mar-22
0 tilmeldte til Hovedpine og svimmelhed apr-22 (kun været opslået få dage)
6 tilmeldte til Masterkursus m/Mike Kuchera naj-22
2 tilmeldte til SE-Rygsmerter 1 dg jun-22
0 tilmeldte til SE-Ledsmerter 1 dg jun-22
• Masterkursus maj 2022
o Professionel fotograf til videooptagelser på Masterkurset? Finn vil godt
påtage sig opgaven med vejledning og evt. udstyr fra en ven. Finn kan derved
være tilstede på kurset og forhåbentligt få lidt fagligt ud af det.
o Der skal ikke udenlandske assistenter på. Annette skal spørges om at
assistere sammen med Lars, hvis der kommer mange kursister. Max
kursistantal er sat til 24.
o Udgift til CME certificering (Contiued Medical Education points) er 300 €.
Karen sørger for certificering og annoncering i FIMM regi.
o Vi har fået kr. 10.000 fra LVS.
o Der kan ikke søges om tilskud fra PLO’s Efteruddannelsesfond. Er i opslaget.
• Regulering af kursuspriser. Munkebjerg er lidt dyrere end Comwell, og når vi vil
have særskilt lokale til festmiddagen, koster det ekstra. Enes om +300 kr på
Munkebjerg-kurser, der ikke er annonceret endnu, dog ikke 1-dags kurser.
• Udgifter i forbindelse med kurser
o Lærerværelser. Der er brug for stort værelse til kursusleder, dvs. Tree-top,
øvrige undervisere alm. værelser, medmindre Munkebjerg opgraderer uden
ekstra pris.
o Undervisermiddag aftenen før kan indtages på Panorama restaurant for
DSMM’s regning – men ikke for andre deltagere, som selv må betale.
o Festmiddag er med velkomstdrink plus 3 glas vin per person.
o Bar-udgifter o.lign. er for egen regning.
o Der bestilles ikke printer i lokalet. Hvis kursusleder har brug for dette, må
han/hun selv bestille det senest ved ankomst til Munkebjerg. Det koster kr.
250 per dag.
• Nyhedsbrev om Årsmøde, Masterkursus, ny lærerbog
o Til medlemmer (mulighed for framelding)
o Kommende kursister (mulighed for framelding) Peter sender Charlotte liste

o Tidligere kursister som ikke er medlem, hvis de har givet tilladelse. Skal
sættes ind som afkrydsning ved tilmelding til kursus. ”Kryds her ved nej”.
Peter aftaler med Claus og hører om der kommer tilmeldinger via
hjemmesiden til nyhedsbrev.
8. Nyt fra YL
Finn skal lave forskerstræning og tænker på at lave noget om MM, f.eks. om smerter,
manipulation eller behandling i øvrigt. Berit sender ham materiale til litteratursøgning.
9. Årsmødeudvalget
• Mødet afholdes 1. – 2. april 2022. Emnet bliver ”Rundt om det gamle skrog”. Mange
foredragsholdere har givet tilsagn.
• Kursusgebyr vedtaget:
Kursus fredag+lørdag + festmiddag + overnatning: kr. 4.000, kr. 2.500 for YL.
Kursus fredag, ingen middag eller overnatning: kr. 2.000, kr. 1.500 for YL.
• Undervisningshonorar kr. 4.000, incl. paneldiskussion. Dertil transport.
Udenlandske undervisere: 600€ + transport + middag + overnatning.
10. Lærebogsudvalget
• Peter sender deltagerlister fra alle tre Grundkurser til Claus. Novemberholdet har
fået link fra Claus og kan dermed allerede nu bruge bogen.
• Forfatterhonorar? Helle og Charlotte var inhabile og forlod mødet. Resterende
deltagere i bestyrelsen var principielt for honorering, men det er nødvendigt at
overveje formen: engangsbeløb?/engangsbeløb + mindre beløb undervejs?/andre
muligheder? Der skal også ske en forventningsafstemning med forfatterne og
eventuelt laves en kontrakt omkring honorar og ”færdig”-gørelse af bogen.
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 12. januar 2022 kl. 19.00 på Zoom.
Referent: Peter Stæhr

