
Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde 
11. maj 2022 kl. 19.00 – 21.00 

Afholdt på Zoom 

 
1. Ingen afbud 

  
2. Referat af Bestyrelsesmøde d. 2/4 2022 godkendt 

 
3. Meddelelser fra formanden 

• Opfølgning af GF. Enighed om at gøre brug af Morten Vaagholts muligheder for at få 
bredere kontakter til reumatologerne og andre sygehusansatte læger. Idéer udveksles 
og diskuteres på næste møde. 

• Visions-weekend for bestyrelsen overvejes, f.eks. 16 – 16 møde. 
• Der kommer flere FIMM-webinarer på YouTube. Hannovermødet til oktober handler om 

børn. Karen vil godt annoncere for det på hjemmesiden, skriver oplæg. Vil fremover 
godt have FIMM’s Scientific conferences med i vores Nyhedsbreve. 

• ESSOMM overvejer at lave videnskabelige møder à la IAMMM med fremlægning af 
forskning.  

• Nyhedsbrevene har mindre impact, efter modtagerkredsen blev reduceret. Overveje 
annoncering i Dagens Medicin (er dyrt) samt at søge stand/indlæg på Store Praksisdag. 

 
4.  Evaluering af Årsmødet 

• Det faglige levede ikke op til forventningerne, og deltagerantallet var alt for lille. 
• Den sociale værdi var begrænset p.gr.a. deltagerantallet, 33 incl. foredragsholderne.  
• Økonomisk gav Årsmødet et underskud på godt kr. 85.000 kr (kr. 2.500 per deltager). 

Enighed om, at vi godt vil acceptere underskud fremover, hvis gennemførelse er 
væsentlig. 

• Overveje udsendelse af indbydelse til alle medlemmer, evt. mail via CVR-nummer, 
annoncering på relevante facebook-sider. 

• Årsmøde 2023, 31. marts - 1. april. Planlægning skal starte nu. Indhold m.v. diskuteres 
på næste møde. 

 
5. Kalender 

• 10. - 11. juni 2022. ESSOMM møde i ROM, Karen deltager. 
• 24. - 25. september 2022. Osteopaternes Nordisk kongres. Karen har et indlæg. Foregår 

i Tivoli Hotel & Congress Center. Se mere: https://www.danskeosteopater.dk/en/the-
4th-nordic-osteopathic-congress-2022/  

• 27. - 30. oktober 2022. FIMM-generalforsamling, Scientific conference, Hannover, Karen 
og Frederikke deltager. 

 
6. Meddelelser fra sekretæren 

• Medlemsstatus. 332 (-20) ordinære medlemmer, 14 (+14) associerede medlemmer, 48 
(+4) diplomlæger, heraf tager 14 imod privatpatienter. Aldersgennemsnit 58,9 år (+0,5). 
Differencerne er i relation til for 1 år siden. 

 
7.  Meddelelser fra kassereren 

• Status. Vi er heldigvis stadig velpolstret trods resultatet af Årsmødet. Godt ½ mio i 
forudbetalt kursusgebyr, derudover knapt 1,7 mio i banken. 



 
8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalgsformanden 

• Kursusstatus: Masterkurset i maj og SE-1-dags kurserne i juni er pænt besat, men der er 
kun 3 tilmeldte til Basiskursus i august og 8 til Smerter i ekstremiteter og idræt i marts 
2023. Øvrige udbudte kurser har 0 – 1 tilmeldte. Det betyder flere aflysninger, hvis vi 
ikke får væsentlig bedre tilslutning. Opfordring til at reklamere i DGE-grupperne og 
klyngerne og tilbyde intro-kurser til aftenmøder o.lign.  

• Grundkursus i Rygsmerter – ændret indhold, skulder og hofter flyttes til 
ekstremitetskurserne. 

• Lærerlønninger, LS-kurserne blev vedtaget justeret til det, de var før, dvs. ens løn alle 5 
kursusdage.  

• Lærermøde 16. - 17. september 2023. Der kommer snart invitation, kl. 18 til 15 møde. 
Uddannelsesudvalget holder møde med planlægning af lærermødet, formentlig i juni. 
Helle deltager i mødet. Der udsendes Doodle snarest. 

 
9. Nyt fra YL Finn har lige lavet oplæg om DSMM i en 12-mands gruppe. 

YL ønsker grundkurser lagt i Fase 2 og 3, hvor de har mulighed for at få puljemidler. Er 
desværre flyttet fra 3 til 1. 
Mulighed for kurser alene for YL efter aftale med sygehusene? Kan give bedre kendskab til 
DSMM. 

  
10. Lærebogsudvalget CV 

• Status. Lærebogen er stadig under udvikling, bruges flittigt i undervisningen. Den 
kræver dog, at man sætter sig ind i opbygningen, hvis man skal have fuldt udbytte. 

 
11. Datoer og lokalitet til næste bestyrelsesmøder Karen udsender Doodle. 

 
 

Referent:  Peter Stæhr 


