Generalforsamling i DSMM
5/4 2008. Regionshospitalet Silkeborg
1) Valg af dirigent. Jørgen Korsgaard blev valgt uden modkandidater.
2) Formandens beretning. Formanden henviste til den skriftlige beretning, som ligger på selskabets hjemmeside :
www.dsmm.org/ generalforsamling . Formanden takkede for samarbejdet i bestyrelsen,gennem de år han har
været formand. Han trækker sig ved denne generalforsamling
FIMM arbejdet tynges fortsat af uenigheder, som nok er af personlig karakter. Tyskland og Frankrig har
forskellige krav til det fremtidige samarbejde.
3) Aflæggelse af regnskabet ved kassereren. Årsregnskabet udviste et underskud på 227.798 kr. hvilket svarer til
det budgetterede.
Budgettet blev godkendt.
4) Rapport fra Udvalg.
Redaktionsudvalget.
Er ikke længere fungerende idet vi har fået et nyt blad: International Musculoskeletal Medicine, hvor vi har et
insert, som informere om generalforsamlinger, kurser, møder og andre informationer rettet mod selskabets
medlemmer.
Uddannelsesudvalget.
Niels Jensen redegjorde for hvilke kurser, der har været afviklet og hvilke, der har været aflyst. Det synes som
om at der er ved er være lidt langsom vækst i kursusaktiviteten..
Det er heller ikke lykkedes os at planlægge et externatkursus i foråret i år. Tilslutningen har været alt for lav
idet der blot var 4 tilmeldinger inden tidsfristen for tilmeldinger udløb.
Nordisk kontaktudvalg.
Peter har haft kontakt til en repræsentant i Norge, som står for det næste møde.
PR udvalget.
Ingen meddelelser.
Videnskabeligt udvalg.
Der har ikke været ansøgninger til Columnaprisen.
5) Rapport fra FIMM
Allan Gravesen redegjorde for de problemer FIMM har. Tyskland og Frankrig har fremsendt hver deres krav
for at fortsætte FIMM samarbejdet. Vi ønsker fortsat et FIMM som paraplyorganisation til at arrangere
kongresser men uafhængigt af FIMM Academy. Generalforsamlingen enedes om at repræsentanterne på tage
til generalforsamlingen og prøve at få overblik og der træffe beslutning om vores stillingtagen til fremtiden.
Rapport fra DMS:
Palle Holck appellerede til at vi engagere os mere i DMS, hvor vi faktisk har medlemmer nok til at øve
indflydelse. På grund af nedgang i medlemstal har vi en repræsentant mindre end tidligere år.
6) Allan Gravesen var ikke villig til genvalg som formand. Palle Holch stillede op og blev valgt af en enig
generalforsamling.
7) Valg til bestyrelsen
Allan Gravesen, Finn Johannsen og Lars Faldborg var på valg og var alle villige til genvalg. Alle blev
genvalgt.
8) Valg af revisor: Jørgen Korsgaard blev genvalgt.
9) Kontingentet fastsattes til uændret 550 kr. årligt
10) Eventuelt. Ingen emner kom til drøftelse
Herefter afsluttedes mødet.
Jette Korsgaard

“RUNDT OM
NAKKEN”
FOKUS PÅ LANGVARIGE NAKKESMERTER
TO SPÆNDENDE INTRODUKTIONSDAGE
TIL DEN MUSKULOSKELETALE MEDICIN

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
inviterer alle praktiserende læger til
Årsmødet 2008
Den 31.10 - 1.11 på Hotel Comwell Kolding

Program fredag den 31. oktober
09.00 – 09.30 Ankomst og registrering
09.30 – 09.45 Velkomst og praktiske oplysninger
09.45 – 10.00 Sygehistorien: ”Nina Nakke Rask”

10.45 - 11.15

Pause m. kaffe etc.

11.15 - 13.00

Parallelle workshops (Gentagelse af ovenstående)

(Gerd Lyng, speciallæge i almen medicin, Bornholm)

10.00 – 10.45 Nakke-skuldersyndromer: Røde flag, klinisk us.
Paraklinik
(Speciallæge

i Reumatologi, overlæge Palle Holck, Silkeborg

Sygehus)

10.45 – 11.00Pause
11.00 – 11.45Vores screening og scanning

Ved tilmelding skal man oplyse, hvilke workshops, man ønsker at deltage i.
Det er muligt mod betaling at deltage i festmiddagen fredag aften og
overnatte på Comwell Kolding til reduceret pris (se mere på DSMM’s
hjemmeside www.dsmm.org)
Der er musik efter middagen bliver for de danseglade

(Peter Silbye, Niels Jensen, Jørgen Korsgaard)

11.45 – 12.30Billeddiagnostik
(Joan Solgaard, radiolog, Give + Valdemar klinikken)

12.30 – 13.30Frokost
13.30 – 14.15Nakkekirurgi
(Professor, Overlæge Benny Dahl, RH´s rygkirurgiske
center)

14.15 – 15.00Nakke-skulderpatienten hos
arbejdsmedicineren
(Susanne

Wulff Svendsen, ph.D. Arbejdsmedicinsk Klinik

Århus)

15.00 – 15.15 Hvad kan du selv gøre?
(Gerd Lyng, speciallæge i almen medicin)

15.15 – 15.45Pause
15.45 – 16.30Nakke-skulderpatienten hos kommunen
(Jens

Tid og sted:
Fredag den 31.oktober kl. 09.00 - 18.00 og lørdag den 1. november kl.
09.00 - 13.00. Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Kursusafgift:
Deltagelse alene i lørdagens workshops inkl. en let frokost er gratis for alle.
For deltagelse kun fredag kl. 09 -18 inkl. frokost opkræves 1800 kr. i
mødegebyr. (FYAM og Yngre Reumatologer dog 1000 kr.)
For deltagelse begge dage inkl. frokost fredag og lørdag samt
festmiddag/musik fredag aften og overnatning i enkeltværelse på Comwell
Kolding opkræves i alt 3.600 kr. (FYAM og Yngre Reumatologer dog 2.000 kr.)
Der søges tilskud for én dag i Efteruddannelsesfonden. Tilmeld dig via
DSMM’s hjemmeside www.dsmm.org eller skriftligt eller mail til:

Røhling Bang, speciallæge, lægekonsulent )

16.30 – 17.00Sygehistorien: ”Nina Nakke Rask”
(Andre Soos og Gerd Lyng, begge speciallæger i almen
medicin)

Program lørdag den 1. november
DSMM’s kursustilbud i parallelle workshops. Forskellige
behandlingskoncepter introduceres kort i teoretisk og i praksis.
09.00 - 10.45
Parallelle workshops:
1. Basiskursus (“Grundlæggende teknikker”)
2. Muskel Energi Teknik (MET)
3. Nålekursus (Blokader, intramuskulær stimulation,
akupunktur ect.)
4. Øvelsesbehandling (Muskulær diagnostik og
behandling)

Læge Jette Korsgaard,
Spurvevej 24, 2970 Hørsholm,
TLF.: 45 86 07 35,
EMAIL: jette.korsgaard@dadlnet.dk
Tilmelding snarest muligt og
senest den 21. september 2008.
Deltagerne optages efter ”først til mølle”

