Tirsdag den 16. juni 2009 kl. 17.00
Hos Palle Holck
Stadion Allé 31A, 8000 Århus C

DAGSORDEN:
Til stede: Karen Goss, Lars Faldborg, André Soos, Allan Gravesen, Mikkel
Callsen, Palle Holck
Emne:

Referent:

Præmisser /
holdninger:

Beslutning:

1. Konstituering af den nyvalgte
bestyrelse

Palle Holck

Med udgangspunkt i selskabets
vedtægter § 4, stk. 2:
Formand og kasserer er valgt
ved Generalforsamling på lige
årstal.
Uddannelsesudvalgets formand
er født medlem af bestyrelsen.

Konstitution:
Formand: Palle Holck
Næstformand: Allan Gravesen
Kasserer: Lars Faldborg
Sekretær: Karen Goss
Udd.udvalget: Niels Jensen
Øvrige medlemmer:
André Soos
Mikkel Callsen

2. Godkendelse af:

Palle Holck

Referat fra bestyrelses-seminar
af 10. januar samt bestyrelsesmøde af 10. januar var fremsendt.

 Referat af bestyrelsesseminar af 10. januar
godkendt



Referat af bestyrelses-seminar af
den 10. januar 2009



Bestyrelsesmøde af den 10. januar
2009



Generalforsamling

Udsendt referat fra
Generalforsamling af 5/6-09
(Jette Korsgaard) med rettelse af
6/5-09 (Palle Holck) blev
accepteret til godkendelse

(udsendt af Jette den 22. januar – vedhæftet her)

3. Meddelelser fra formanden:
1.
2.

3.

Henvendelse fra KALØVIG
Center (Vedhæftet)
Henvendelse fra DSIM vedr.
European Summer School
(Vedhæftet)
Henvendelse vedr. Question to
prepare common European view
to MM (Vedhæftet)

4. Høringsmateriale vedr.
indikatorer for lænderygproblemer i NIP-kiropraktik
(Vedhæftet)

Palle Holck

Ad. 1:
Faciliteter ved KALØVIG Center
blev diskuteret i forhold til vores
behov.
Ad 2:
Palle har responderet på
henvendelse fra European
Summer School mhp. at
promovere den muskuloskeletale
medicin
Ad 3:
Strategi i forhold til optimal
national kompetencetyngde blev
diskuteret – også i forhold til
forventninger om forhandling af
muskuloskeletal ydelse som
takstbærende
Ad. 4:
Læst med interesse. Almen
diskussion.
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 Referat af bestyrelsesmøde
af 10. januar godkendt
 Referat af Generalforsamling
med korrektioner godkendt

Ad. 1:
Afstået.
Palle svare på henvendelse.
Ad. 2:
Der er modtaget afslag, idet
programmet er fastlagt. Vi vil
fremadrettet svare positivt
Ad. 3:
Diplomuddannelse i
muskuloskeletal medicin skal
fortsat forudsætte 250 timers
kursus
Ad. 4:
Tilslutning til Gerd Lyng’s
kommentarer

4. Meddelelser fra sekretæren (Jette):


Jette
Korsgaard

Selskabet har 746 medlemmer
- heraf 693 betalende

Medlemsstatus
Jette Korsgaard har i mail af
9/6-09 oplyst:

 Kursussituationen - 2009

MOB-A: Der er 4 tilmeldinger
og 8, som har skrevet sig på
som interesseret. Dem skriver
Jette til.
Basiskursus: Der er 11
tilmeldte.
MET B: Der er netop kommet
tre tilmeldinger, så i alt er der 6
tilmeldte
Øvelseskurset: 3 har tilmeldt
sig med i alt har 31 skrevet sig
på som interesseret inkl. dem,
som blev aflyst i januar. Jette
skriver til alle disse også.

5. Meddelelser fra kassereren


Lars
Faldborg

Der henvises til kassererens
beretning fra Generalforsamlingen den 5/6-09

Status og perspektiver

6. Årsmøde 2009 - Status

Peter Silbye
André Soos
Jette
Korsgaard
Niels Jensen
Palle Holck

Palle Holck orienterede:
Årsmødegruppe har haft talrige
møde via Skype

Programmet ligger fast, men vi
mangler tilbagemelding fra
Ole Risør (Sexologisk tema)
Indbydelse sendes ud til alle
praktiserende læger, reumatologer, FYAM og Yngre Reumatologer ultimo august 2009.
Palle Holck fremsender kontrakt
til foredragsholdere og oplæg til
indbydelse til bestyrelsen, når
Ole Risør’s tilbagemelding er i
hus.
Palle Holck indhenter tilbud fra
’Tryk på Tøj’ mhp. nye T-shirts
til selskabet – evt. til generel
salg eller udlevering i forbindelse med Årsmøde 2009
Efter (uopfordret) tilbud fra
’Dagens Medicin’ annonceres 1
– 2 gange i Dagens medicin
(1/4 sides) – første gang i ugen
optil annoncering med
meddelelse i annoncen: ’Se din
post’.
Der skal løbende gøres
opmærksom på oplysninger og
tilmelding via selskabets
hjemmeside

7. Samarbejde – Øvelses-brochure
(Palle har haft møde med Norpharma,
som har meldt positivt ind)

 Køreplan, så brochuren foreligger
til Årsmødet 2009

Palle Holck

Palle Holck har haft møde med
Norpharma mhp. sponsorat til
udvikling og trykning af øvelseshæfte (inspireret af finsk hæfte),
målrettet mod læger, der varetager behandling af patienter
med muskuloskeletale lidelser.
Norpharma har tilbudt at bidrage
med proces og trykning, således
at hæftet kan annonceres ved
Årsmøde 2009 og udleveres
senere.
Der er foreslået en ’køreplan’
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Palle Holck udsender mail til
bestyrelsen og lærergruppe, om
nogen vil være med til at lave
brochuren.

8. Hjemmesiden – Nyt design og ny
’hosting’ (Vedhæftet)

Palle Holck

Palle Holck orienterede i forhold
til kontakt til hjemmesidedesigner, Kenneth Markvart, som
har fremsendt forslag til hjemmeside.
Forslag til ændringer blev
diskuteret. Palle Holck melder
tilbage.
Vi søger at få hjemmeside så
velbesøgt som muligt.

Ansvarlig for etablering og drift
af hjemmesiden er:
Allan Gravesen
Karen Goss
Palle Holck
Øvelsesvejledning fra
øvelseskursus skal være
tilgængelig på hjemmesiden.
Selskabets Patient/Læge –
Brochure skal være tilgængelig.
Den nye øvelsesbrochure skal
være tilgængelig
Alle beskrivelser og billeder af
øvelser/behandlinger skal være
tilgængelig

9. Tidsskrift / Medlemsblad / Indstik


Hvordan sikre vi en ’levende’
kommunikation fra selskabet til
medlemmerne

 Aftaler om indlæg

André Soos
Palle Holck

Oplæg ved Palle Holck:
Vi har MEGET korte varsler i
forhold til levering af materiale til
indstik, hvorfor det har været
svært at levere materiale. Vi har
tidligere aftalt at forsøge at lave
en ’bank’ med indlæg, men der
er endnu ikke indkommet
materiale

Kursusoversigt og kursusprogram SKAL altid som
minimum være repræsenteret i
indstik, ligesom, der skal være
henvisning til selskabets
hjemmeside.
Ved næste udsendelse er der
materiale i form af referat fra
Generalforsamling samt
annoncering af hjemmesiden.
Nye medlemmer af bestyrelsen
kan præsentere sig

Diskussion: Skal vi fortsat have
et tidsskrift knyttet til selskabet?

Diskussion ’pro et contra’ et
tidskrift i 2 afdelinger:
1. Skal DSMM have et
tidsskrift til medlemmer
2. Skal DSMM have et indstik
i bladet til medlemmer
Ad. 1
Bestyrelsen besluttede at
fortsætte abonnement til alle
medlemmer på ”International
Musculoskeletal Medicine”, som
udkommer 4 gange årligt.
Argumenterne ’pro’ var bl.a.:
 Tidsskriftet er det eneste
relevante engelsksprogede
fagskrift om muskuloskeletal medicin.
 Tidsskriftet giver DSMM
medlemmer dokumentation
for fagets videnskabelige
standard
 DSMM medlemmer får et
synligt bevis på medlemskabet
 DSMM medlemmer får
opdateret evidens og
dokumentation for deres
udøvelse af specialet
Ad. 2
Bestyrelsen besluttede at
fortsætte med ”indstik” i
tidsskriftet,
- i al fald foreløbig – i afventen
på at DSMM’s ny hjemmeside
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måske vil kunne overtage nogle
af funktionerne.
Argumenterne ’pro’ var bl.a.:






10.Øvelseskursus


Niels Jensen
Palle Holck

Samarbejdet med La Santa –
Alternativer? (Vedhæftet)

11.Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af
DSSM?

Karen Goss

DSMM medlemmer bliver
gjort opmærksom på, at
bladet IKKE er en ”tilfældig”
reklame, men kommer fra
DSMM
DSMM medlemmer dér kan
opdateres om forestående
kurser, evt. anmeldelse af
kurser, samt om generalforsamling, videnskabelige
møder mv.
DSMM medlemmer måske
motiveres for at ved ligeholde og supplere manuelle
færdigheder.

Palle Holck orienterede:
Niels Jensen, Peter Silbye og
Palle Holck har haft flere møder
via Skype, fordi Club La Santa
har sat os et utilstrækkeligt og
uhensigtsmæssigt tilbud om
undervisningslokaler i udsigt.
Niels og senest Peter har haft
kontakt til Club La Santa og har
stillet dem ’stolen for døren’. Der
er tilbudt flytning af Øvelseskurset til uge 4, men vi ved
endnu ikke, om der er fly og
’røde’ lejligheder til disposition.
Jette Korsgaard og Palle Holck
har foreslået alternative kursussteder

Vi er nødt til at forudsætte et
samarbejde med Club La Santa,
som sikre, at vi får undervisningslokaler, der ækvivalerer
vore undervisningsforpligtigelser
og Øvelseskurset ’gode rygte’.

Med målsætningen at synliggøre
selskabet blandt yngre læger og
rekrutterer læger blev det
diskuteret, hvorledes dette var
muligt

Flere at selskabet lærer
underviser på universiteter og
videreuddannelseskurser.

Vi afventer at Peter Silbye
opnår en afklaring i sine
korrespondancer med Club La
Santa.

Vi har tidligere tilbudt ’low
budget’ kurser til FYAM og YR,
men der har hidtidigt ikke været
tilmeldinger nok.
Emnet ’yngre DSMM’er vil
fremadrettet være fast punkt på
dagsordenen i forbindelse med
bestyrelsesmøder

12.Orientering fra DSMM’s optræden
ved Nordisk kongres for Almen
Medicin

Peter Silbye
Allan
Gravesen
Palle Holck

13.Kontingentsatser

Karen Goss

Allan Gravesen og Palle Holck
orienterede:
DSMM lod sig med godt resultat
repræsentere med et foredrag
med praktiske demonstrationer
ved Nordisk Kongres i Almen
Medicin den 15. Maj under titlen
’Ouch – Ouch – Ouch. My back
hurts’.
This is how you manage it a
workshop from The Danish
Society og Musculoskletal
Medicine (DSMM)

Vi vil forsat søge muligheder for
At medvirke ved almen
medicinsk og reumatologiske
konferencer

Uændret.
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14.Samarbejdsindsatser:


Dansk reumatologisk Selskab



DSAM



Scandinavian Congress of
Rheumatology



Nordisk kongres for Almen Medicin



Gigtforeningen

Karen Goss

Dansk Reumatologisk Selskab:
Palle har kontakt og der er en
åbning for vores deltagelse på
den skandinaviske kongres.
DSAM: Der var meget fin
deltagelse med foredrag om
vores virke på Nordisk kongres
for Almen Medicin
Nordisk kongres for Almen
Medicin:
Vi vil fortsat tilbyde os for
foredragsholdere

 Fysioterapeuter / kiropraktorer

Gigtforeningen:
Vi har ikke rigtigt noget
samarbejde med gigtforeningen.
Fysioterapeuter / kiropraktorer
De laver selv kurser og der er
ikke initiativer i forhold til et
aktuelt samarbejde
Yngre Reumatologer: Kunne det
ikke være godt at ha’ en kontakt
der?

15.Selskabets visioner /
indsatsområder


Karen Goss

Henlægges til et evt.
bestyrelsesseminar

Kurser – Videnskab –
Skandinavisk samarbejde
Palle vil holde en tale for dem
alle på Årsmødet og gaver
finder vi ud af når tiden nærmer
sig.

16.Afsked


Lars Remvig



Steen Hechner



Finn Johannesen



M.fl,

Alle husker gaveindkøb

Intet

17.Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde: Den 22. september på Sjælland
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