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Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00

Hilton Copenhagen Airport hotel
Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup

Tlf. 32 501501 http://www.hilton.dk

DAGSORDEN:
Tilstede: Palle, Karen, André, Allan og Niels.
Afbud: Mikkel og Lars.

Emne: Referent:
Præmisser /
holdninger:

Beslutning:

1 . Godkendelse af:

 Referat af bestyrelsesmøde af tirsdag
den 16. juni 2009

(udsendt af Karen den 24. juni – Bilag 1)

Karen Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden:

 Opdatering af repræsentanter til DMS
og orientering vedr.
repræsentantskabsmøde i DMS den
12. november 2009 (Bilag 2)

 Nordic Congress MT/MM (Bi lag 3)

 Tværfaglig Muskulosceletal Master på
Syddansk Universitet (Bilag 4)

 FIMM Generalforsamling, Prag, den
26. september 2009 (Bilag 5)

 European Society of Manual Medicine
- ESOMM (Mail af 17.09.09)

 Stiftende GF I Dansk Biomekaniks
selskab.

Palle Vi giver besked om at Karen og
Niels indtræder og Geert og
Erik træder ud.

Næste møde er i 2011

Spændende, vi vil gerne ha'
indflydelse på det. Det er godt
placeret i videnskabeligt
udvalg. Palle og Berit.

Vi vil have FIMM som paraply-
organisation.
Skal vi være med i ESOMM
også?
Vi har også det nordiske
samarbejde.

Fredag den 9. oktober kl.
12.00 – 13.00, Frederiksberg
hospital.

Vi har meddelt til DSM at
vores repræsentanter er
uændret fraset at Karen
Goss og Niels Jensen
erstatter Geert Brenndlt og
Erik Jørgensen. Desuden
har vi også der givet
besked om at Karen er
kontakt person til
selskabet.

Vi vil forhøre os om,
hvorvidt de forventer, vi
deltager i planlægningen
og udførelsen af det. Hvis
de gør, skal vi have et
udvalg klar.

Videnskabeligt udvalg vil
se om ikke det kan være
noget de kan være med
på.

Palle og Niels
repræsenterer os.
De vil udtrykke interesse
for EOSMM men ikke
melde os ind.

Niels og Palle prøver, om
de kan deltage.
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3. Meddelelser fra sekretæren:

 Medlemsstatus

 Kursus situationen – 2009 / 2010

Karen Vi har 703 betalende
medlemmer.

Kursus situationen er den,
at Øvelseskurset bliver til
noget med nu 20 kursister.
Se i øvrigt bilag fra Jette.

4. Meddelelser fra kassereren Karen Vi skal have fundet én, der kan
overtage posten fra Lars
Faldborg.

Vi håber meget, han vil
blive bare ét år mere og
lærer en ny op.

5. Fremtidig annoncering af vores
kurser

 Hjemmeside?

 Indstik?

 Ugeskriftet

 Dagens Medicin?

 Årsmøde, kurser?

 Mails?

 Andet?

Karen Almindelig diskussion. Vi vil meget gerne, at
vores kurser er meget
mere synlige i fremtiden.

Vores målgruppe har
mange, meget spændende
tilbud fra forskellige
kursusudbydere. Det
gælder om at sælge
budskabet, at vores kurser
er noget, de kan bruge til
noget i det daglige.

Vi skal lave redskaber:
Vores hjemmeside skal
indeholde redskab (f.eks.
øvelser), så den vil blive
mere brugt, og vi kan lave
laminerede ”screenings
charts” m.m. til uddeling
ved kurser og Årsmøder,
hvor også vore kursus-
tilbud fremgår, og hvor
selskabets eksistens vil
være synlig i form af et
redskab, som gerne vil
ligge fremme på
skrivebordet.

Der var bred enighed om
at annoncerer så meget
som muligt. Både i
lægeforeningens kursus-
kataloget (der vil vi se om
vi evt. kan få mere omtale i
lighed med
Lægeforeningens egne
kurser) og i ”Dagens
Medicin” evt. også i den
svenske udgave. Palle
tager kontakt til ”Dagens
Medicin” i forhold til dette.

Kursuskataloget med
aktuelle kurser skal
naturligvis være på
hjemmesiden i opdateret
udgave, samt med som
fast indslag i vores indstik i
vores medlemsblad.

På Årsmødet og andre
steder, hvor vi har
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kollegaer i tale, f.eks. når
vi er ude at undervise i 12-
mandsforeninger, skal vi
tænke på at få det ud på
en eller anden måde.

Vi vil i fremtidige kontakter
med medlemmer anmode
om e-mail-adresser og
forespørge, om vi må
sende information om
kurser af den vej.

6. Årsmøde 2009 – Status

 Mødeprogram (Bilag 7)

Peter
André
Jette
Niels
Palle

Antallet af deltagere er
oppe på over 60.
Palle tager kontakt til
Lars Faldborg og
Susanne Mogensen
omkring Nålekurset.
Hvis de ikke kan, aflyser
vi.
Der er tilbagemeldinger
fra alle oplægsholdere,
og alt er i skønneste
orden.

7. Øvelses-brochure med sponsorat fra
Norpharma

 Status (Bilag 8)

Palle
Peter Niels

Almindelig diskussion Vi er blevet enige om
løsning 2 fra Norpharma.
Mikkel er taget til USA.
Niels træder ind.

8. Den nye hjemmeside Allan
Karen
Palle

Der arbejdes på det. Vi er ved
at flytte over og redigerer.

Allan flytter alt det
brugbare materiale, vi har
fra den gamle over på den
nye hjemmeside.
Karen og Palle redigerer
det. Vi satser på at den er
klar til at blive lukket op til
Årsmødet.

9. Tidsskrift / Medlemsblad / Indstik

 Status.

 Pris og perspektiver

 Aftaler om indlæg

Karen Vi har ikke modtaget noget
septemberudgaven af
Muskulosceletal Medicine
endnu, selvom det skulle være
udkommet 1. september.

Spørgsmålet er, om vi skal
fortsætte med Muskulosceletal
Medicine som medlemsblad.

Måske hellere BMJ eller
DIMS?
Kan vi få en side der?

Der er stor frustration, især
fra Palle, over at han
bruger mange timer under
tidspres, fordi vi får så
sene deadlines, for så at
måtte vente på
udsendelsen af bladet til
stoffet ikke længere er
aktuelt.
Vi kan under disse
betingelser ikke bruge
bladet som et forum, hvor
der kommer indkaldelser
eller meddelelser om nye
tiltag, ændringer i
bestyrelsen m.m. Det er
lige før man end ikke kan
bruge det i forhold til
annoncering af kurser, for
de er afviklet før bladet
udkommer.

Beslutningen blev at vi tog
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kontakt til dem og
meddeler dem vores
frustration.
Vi overvejer seriøst at
”nøjes” med at sende
indstikket ud, evt. sammen
med et andet blad eller
måske sammen med et
andet selskab.

10.10. Øvelseskursus

 Samarbejdet med La Santa –
Alternativer? (Vedhæftet)

Niels
Palle

Det er tilmeldt 20 deltagere, så
kurset bliver helt sikkert
gennemført
Vi flytter måske til Tyrkiet
næste gang.

Der er måske et brugbart
alternativ i Tyrkiet. Det er
et sted, der bliver brugt
meget af tennis spillere.
Det må undersøges!

11.11. Fraktion af ’Yngre’ medlemmer af
DSSM?

Mikkel Da Mikkel ikke er til stede
udgår dette punkt.

12.12. Videnskabeligt udvalg Palle Selskabets kommende
indsatsområde er vores
videnskabelighed.
Videnskabeligt udvalg (Finn
Johansen, Palle Holck, Berit
Schiøttz-Christensen og
Henning Bliddal) har afholdt
møde den 7. september. De vil
gerne ha' nye medlemmer til
udvalget.
Palle, skitserer en, audit.
Undersøgelse.
Collumna prisen

Ved møde i Videnskabeligt
udvalg diskuterede vi
forskellige etablerede og
mulige modeller for
fremtidige videnskabelige
projekter i selskabet.
Vi vil forsøge at lave en
protokol til belysning af
lændesmerter med
anvendelse af ’audit-
metoden’, som vil kunne
involvere mange af vores
kollegaer i almen praksis –
uden at det forstyrre den
daglige drift.

Udvalget søger nye
medlemmer.

Columnaprisen foreslås i
år tildelt speciallæge i
arbejdsmedicin, Jørgen
Riis Jepsen, som har
indsendt motiveret
ansøgning

13. 13. Modus for mail-korrespondancer
jfr. mail af 16.08.09 (Bilag 9)

Karen
André
Palle

Det har på mail været
kommenteret det betimelige i,
at mail-korrespondancer ikke
afkortes i forhold til tidligere
responser på emnet, og i
forhold til fastholdelsen af et
givent emne, selvom, der
korresponderes over andet
emne.
Palle forklarede, at det er at
betydning for ham, at
historikken fremgår og er
tilgængelig i den enkelte mail,
således det ikke bliver et
puslespil at finde historiske
oplysninger.
Mails emner skal naturligvis
være så præcist beskrivende
som muligt, men historikken
har umiddelbart første prioritet.

Det blev taget til
efterretning at den
hidtidige praksis fortsætter.
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14.14. Samarbejdsindsatser:

 Dansk reumatologisk Selskab

 DSAM

 Scandinavian Congress of
Rheumatology

 Nordisk kongres for Almen
Medicin

 Gigtforeningen

 Fysioterapeuter / kiropraktorer

Karen Samarbejde med andre
selskaber og aktører med
interesse for bevægeapparatet
er vores seneste indsats-
område i selskabet.

Vi vil fastholde og udvikle
kontakt til DSAM mhp.
igen at bidrage med et
foredrag eller session ved
næste DSAM kongres.
Karen kontakter Roa
Maagård.

Vi overvejer at skrive i
Dansk Reumatologisk
Selskabs blad.

Vi har allerede haft
initiativer i forhold til at
bidrage med foredrag eller
session i forbindelse med
Scandinavian Congress of
Rheumatology. Palle byder
os til i Norge i 2011
(Bergen).

Vi har ikke noget
samarbejde med
Gigtforeningen.

15.15. Forberedelse -
bestyrelsesseminar: Selskabets
visioner / indsatsområder

 Kurser – Videnskab –
Skandinavisk samarbejde

Karen Karen og Palle gør det
indledende arbejde i
forhold til planlægning af
kombineret General-
forsamling, Bestyrelses-
møde og Bestyrelses-
seminar den 11. april
2010.

16.16. Afsked

 Lars Remvig

 Steen Hechner

 Finn Johannesen

 M.fl.,

Gaver:
Niels har til Lars og Steen.

Vi vil vælge at give gaver, der
’ikke forsvinder’, altså keramik,
glaskunst etc.

17.17. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde
den 5. november 2009.


