
 

Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde 

10. oktober 2022 kl. 17.15 - 21.00 

Hos Charlotte på Neptunvej 10, 2680 Solrød 

 
1. Afbud fra Peter og Frederikke. Til stede: Morten, Finn, Charlotte, Karen, Niels og Maja 

  

2. Referat af Bestyrelsesmøde d. 11.05.2022: Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formanden (Karen) 
 

o Karen fortæller om ESSOMM mødet i Rom: Helle vil forsøge at tage med på 
næste ESSOMM møde i december.  

o Nordic osteopatisk kongress, Karen og Maja deltog, Fortælling herfra. Der blev 
networket og dannet nye kontakter. Maja har fået kontakt til børneosteopat 
Didde Thorsted og skal følge hende en dag i klinikken. Karen holdt et flot oplæg 
på kongressen med god respons.  

o Karen er blevet formand for et fagudvalg under danske regioner, der skal 
udarbejde en evt anbefaling af en ny APP til selv-behandling af uspecifikke 
lænderyg smerter. (Self app) 

o Charlotte Voglhofer er af bestyrelsen (Maja og Frederikke) blevet indstillet til 
DSAM´s talent pris, men blev desværre ikke valgt. Charlotte takker for 
indstillingen. 

o Vi aftaler en visionsweekend enten 6.-7. januar eller 10.-11. marts 2023 

o Internationalt:  

§ FIMM. På hjemmesiden FIMM-online er der nu link til de sidste 2 års 
webinar foredrag. Vi er godt i gang med at forberede årsmødet i 
Hanover. Behandling af Børn med Manuel Medicin efter ARLENs 
principper og Atlas-therapy. 

§ Næste webinar i marts 2023. Planlægningen er i fuld gang. 

§ ESSOMM. Der er Winter congress i Lech og noget nyt er Manual Medicine 
kongress i Leipzig 20.-23. april 2023. Karen vil forsøge at deltage til april. 

o Nyhedsbreve:  Det besluttes at disse skal sendes ud, når der er væsentligt nyt at 
berette. 



 

4.   Udvalg under DSMM 

Uddannelsesudvalget: Charlotte, Lars, Helle, Catrine, Frederikke og Peter  

Curriculum: Vi mangler mere om smertebehandling. Mere undervisning om 
smerter på basis kursus - med bogen som udgangspunkt. 

PR-udvalget: Niels og Finn. Vi har en facebook gruppe; tidl skulle man være medlem 
hvis man ville være med i gruppen. Vi beslutter at man nu blot skal være læge for at 
være medlem.  

Web-udvalg: Finn, Peter og Claus: (lægger materiale ind på hjemmesiden). 

Videnskabeligt udvalg: Berit og Finn 

Økonomiudvalg: Morten og Charlotte 

Lærebogsudvalg: Charlotte, Helle, Lars, Finn og Peter 

LVS-repræsentanter: Lars, Karen, Frederikke og Catrine 

Musikudvalg: Morten 

 

5. Kalender 

• 27.-30. oktober FIMM generalforsamling, Scientific conference, Hanover. Karen og 
Frederikke deltager. Og det er et super relevant program for AP-læger, håber vi kan nå 
at reklamere lidt mere for det. https://www.fimm-online.com/21st-fimm-
international-conference/	

• 10. november 2022 kl. 16-18 LVS repræsentantskabsmøde: Frederikke deltager 
• Uge 50 ESSOMM Winter conference i Lech: Helle Borgstrøm deltager 
• 20.-23. april 2023 Leipzig Manual Medicine Konference: Karen deltager 

 

Kommende møder bestyrelsen: 

22. november 2022: Virtuelt 

6.-7. januar 2023 eller 10-11. marts 2023: Visionsmøde. Karen udsender doodle 

1. april 2023: Generalforsamling, fremmøde for bestyrelsen, virtuelt for andre deltagere 

16. maj 2023: Fremmøde 

 

 

6. Meddelelser fra sekretæren  



• Medlemsstatus: 330 uændret 

• Hjemmesiden bliver spammet af en ukendt person, der har tilmeldt sig Masterkurset 20 
gange. Dog uden at betale. Derfor står der indimellem flere tilmeldte end reelt er.  

 

7. Meddelelser fra kassereren (Morten) 

• Status: Likviditet: 

• Kursist konto: 309.000 

• Regnskabs konto: 985.000 (skylds post til bog folkene) 

• Investerings konto 776.000 

• Evt. kunne man på møderne opfordre folk til at køre sammen, folk fra Sjælland til sidste 
lærermøde: 12.000 i kørselspenge 

 

8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalgsformanden (Charlotte) 
 
Kursus status: 
2022: 
Met-Mob: aflyst (kun 1 tilmeldt) 
Masterkursus-DK: (16 tilmeldte) 
2023: 
MET: 2 tilmeldte 
Smerter i arme og ben, La Santa: aflyst (11 tilmeldte) 
Masterkursus april: (2 tilmeldte) 
Akupunktur: (1 tilmeldt) 
Rygkursus (basis): 2 tilmeldte 
Dvs. kun 3 aktive kurser i foråret, MET, Akupunktur og Masterkursus 

Anoncering / reklame: Forslag: Annoncer i Dagens Medicin/Ugeskriftet; Catrine Neble 
søger hjælp fra sin ÆF ang reklame for selskabet. Man kunne opbygge en database, men 
hvordan? 

Kunne man tage fase 2 eller 3 læge med til halv pris? 

Efter visionsmøde har vi plan for annoncering. 

Årsmøde: Beslutter at udskyde det til efteråret 2023 og skal holdes i København. 
Vi holder fast i Generalforsamling 1. april. Mulighed for virtuel deltagelse for andre end 
bestyrelsen. 
Årsmøde 6.-7. oktober. Maja og Karen går videre med planlægning.  



Uddannelsesudvalgsmøde ang. nye assistenter: Mange aflysninger er et problem for 
kontinuiteten af nye assistenter. Maja og Louise vil gerne være assistenter når tiden er 
til det. Tages med til lærerudvalgsmødet. 

 

9. Nyt fra YL (Finn) 
 
Finn kigger på facebook og kombinerer reklame for DSMM med andre lægegrupper. I 
Fyam regi; ønske om 1 dages kurser. Enighed om læger i facebookgruppen, men ikke et 
must at være medlem af DSMM. 

 

10. Evt. 
 
Lærebogsudvalget, CV: Bækkenafsnittet skal være færdigt inden Masterkursus. 
Charlotte: Møde med DSAM og Anders Beich. Charlotte er med til at lave ny 
rygvejledning for DSAM. 
Karen: Evalueringer af kurser fungerer ikke. Peter St. har fået log in til disse evalueringer 
og har gjort, at alle lærere selv kan logge ind og se evalueringerne. Charlotte vil se på 
standardskemaerne hvordan de skal udfyldes.  

 

 

 

 

Referent: Maja Kaltoft 


