
DSMM’s BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 16. april 2010 kl. 17.00

Hilton Copenhagen Airport hotel
Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup
Tlf. 32 501501 http://www.hilton.dk

Referat: Tilstede var : PalleHolck, Karen Goss, Mikkel 
Kllesen, Niels Jensen, Anette Milby og Peter Silby.

Emne: Referent: Præmisser / 
holdninger: Beslutning:

1. Godkendelse 
af referat fra 
bestyrelsess
eminar :

 Lørdag den 
27. februar 
2010

Godkendelse af 
referat fra 
Generalforsamling:

 Søndag den 
28. februar 
2010 

Godkendelse af 
referat fra 
bestyrelsesmøde:

 Søndag den 
28. februar 
2010 

(udsendt af Karen den 30. april 
– Bilag 1 - 4)

Karen
Peter Silby : 
uddannelseudvalgsfo
rmand.

Dem der deltog skal 
på.

1. Meddelelser 
fra 
formanden:

 FIMM – Ny 
præsident

 Præsentation 
af selskabet i 
artikel I 
Dagens 
Medicin

Palle

Palle er blevet spurgt 
og han vil tage ned til 
deres 
bestyrelsesmøde og 
der er umiddelbart 
ikke andre på 
dagsordenen.

Artikel:
Dagens medicin vil 
gerne tage imod en 
annonce, der er 
udformet som en 
artikel. Det vil koste 
os 8000 for en 
helside. Vi har en 
journalist, vi har god 
erfaring med fra 
andre 
sundhedsfaglige ting.

Det glæder vi os til og 
der er bred 
opbakning fra 
bestyrelsen

Niles vil godt stille op 
som den erfarne

Karen som den lidt 
erfarne og en yngre 
læge.

1. Meddelelser 
fra 
sekretæren:

 Medlemsstatus

Karen Uændret antal.

1. Meddelelser 
fra 
kassereren

Annette

Er klar til at være 
kasser. 

Skal vi sætte noget af 
det på en 
langtidskonto, så vi 
kan generere flere 
renter.
Desuden har vi ikke 
sikkerhed for mere 
end 750.000 hvis 
banken krakker.

Vi beslutter at vi 
kommer 500.000 
over på en 
højrentekonto evt i en 
anden bank.

Vi ser på det med 
gebyrerne

1. Meddelelser 
fra 
formanden 
for 
Uddannelses
udvalget:


Kursussituatio
nen

 Lærermøde?
 Masterkurser?
 Andet?

(Peter)
Niles

Kursus situationen er 
træls! Vi har måttet 
aflyse 3 kurser i 
foråret.
Øvelseskurset blev til 
noget og Master 
kurset er lukket. Med 
24 deltagere.

2 på MOB
6 på METB
12 på basis kursus.

Læremøde: 
Fremtidige master evt 
kombination???

Counterstrain kurset  
er til efteråret. Fredag 
– lørdag søndag

Vi vil gerne 
genindføre depositum 
betaling , og besked 
til folk om at de er 
optaget.

Comwell??? Skal vi 
fortsat samarbejde 
med dem???
Der er evt et 
alternativ i Trinity 
Fredricia.

Læremøde med 
noget fagligt indhold 
efter Potsdam. FIMM 
kongres.  En 
weekend for sig selv. 

1. Årsmøde 
2010 – 
Status

 Mødeprogram

Karen
Niels
Palle
(Gerd)

Vi holdt et møde på 
SKYPE den 25/3. Der 
kom vi igennem 
meget af det 
praktiske. 
Programmet: Herman 
Locher, Neuro 
science  + 
farveblyanter
Bente Klarlund kan 
ikke bruge en hel dag 
på det.
Jens Bangsbo?? 
Oplæg om motion, 
hvem kunne det 
være?
Øvelses behandling. 
Skulder patient.
Comwell har fået 
travlt, de er lidt tunge 
at danse med...
Der er ikke 
konfirmation fra 
Comwell omk 
Årsmødet endnu. Der 
er fortsat mulighed 
for at få Lokale A.

Næste møde tentativt 
den 18.05.2010 i 
Århus/Silkeborg.

1. Øvelses-
brochure med 
sponsorat fra 
Norpharma

 Status.

Palle
Peter Niels

Ligger helt stille.
Sagen er varm, 
teksten er stort set 
færdig.
Den kommer også på 
hjemmesiden.

1. Den nye 
hjemmeside

 Status.

Karen
Palle
(Allan)

Der er ikke sket så 
meget.
Vi arbejder på det.

1. Nordic 
Congress 
MT/MM

 Status.

Niels
Palle

Palle og Niels har lige 
været til møde. Det 
bliver sandsynligvis 
et kongres buro til at 
styre det.  Hilton 
Kastrup eller et andet 
sted i København.
Satser på 350 
deltager. 
Joint venture med 
fysioterapeuterne.
Der er ikke talt 
økonomi, hverken i 
forhold til overskud 
eller underskud. 

Hvis vi annoncerer en 
kongres, så skal der 
meget til at vi aflyser.

Hvad vil vi gå ind i 
med underskuds 
garanti ?
Hvis den bliver aflyst, 
kan vi max komme af 
med 30.000
Hvis vi gennemfører 
med et for lille 
deltager antal. Så må 
vi tage stilling til det til 
den tid.

Fordelings nøgle
Vi går efter 50/50 
men vil accepterer 
1/3.

1. Tværfaglig 
Muskuloskele
tal Master på 
Syddansk 
Universitet

 Status.

Niels
Palle

Palle har været til et 
enkelt møde, der har 
ikke været møde 
siden sidste 
bestyrelsesmøde

1. Fraktion af 
’Yngre’ 
medlemmer 
af DSSM?

Mikkel

Det mest sandsynlige 
er at fange de yngre 
læger der er i blok til 
almen medicin.

De yngre 
reumatologer er 
svære at få fat i. De 
kommer på kursus , 
men bruger det ikke i 
det daglige.

Men Palle mener de 
har brug for mere 
eksponering i  den 
mekaniske del af 
reumatologien.

Alle læger kan ha' 
brug for at være 
bedre inde i 
bevægeapparats 
problemer.

Skal vi overveje at få 
det sponsoreret?? 

Hvis man skal fange 
yngre læger skal det 
være på ”gratis” 
fyraftens møder.

Med på Yngre 
reumatologers møde 
i Middelfart.

Vi kan melde ud at vi 
er klar til at rykke ud 
til aftenkurser og 
leverer lærekræfter til 
bevægeapparat 
kurser.
Det kan vi 
annoncerer i diverse 
regionsblade og 
sådan noget som 
Dagens medicin.

1.
Videnskabeli
gt udvalg:

Palle Intet nyt

1. FIMM 15th 
International 
Scientific 
Conference

 Status.

Palle
Den 24 – 26 
September
Vi annoncerer til 
medlemmerne at vi 
laver en tur der ned 
med en bus eller to.

1.
Samarbejdsi
ndsatser:

 Dansk 
reumatologisk 
Selskab

 DSAM
 Scandinavian 

Congress of 
Rheumatology

 Nordisk 
kongres for 
Almen Medicin

 Gigtforeningen


Fysioterapeute
r / 
kiropraktorer

Karen

Intet nyt. Der er 
kommet en ny 
formand, Ulrik Tarp. 
Han er mere 
opmærksom på 
mekanisk 
reumatologi end han 
har været.

DSAM: er det dem vi 
kan tale med i forhold 
til at få det med i 
takstudvalget..
Karen finder ud af 
hvem vi skal kontakte 
i forhold til kongres 
arrangørene.

Gigtforeningen har vi 
stadig ikke meget 
samarbejde med. Der 
kunne være noget 
sammenfaldende 
igennem kroniker 
raport.

Der er fuld gang i 
samarbejdet omk 
Nordisk kogres 8 – 
10 sep. 2011

Peter vil tage kontakt 
til DSAM's direktør og 
tager en uformel snak 
om, hvordan vi griber 
det an.

1. Udsendelse 
af 
informationss
krivelse til 
medlemmern
e

Palle

Raport fra 
generalforsamling, 
formandens 
beretning, kursus 
kalender
Kalender i det hele 
taget.
Potsdam
Vores nye 
hjemmeside.

1. Eventuelt

Fysioterapeuterne vil 
gerne lave en 
kandidatuddannelse.
Vi kan ikke ha' noget 
imod at 
fysioteraputerne  får 
en 
kandidatuddannelse.

Allan er trådt ud af 
FIMM's education 
commity. Er der 
nogen fra bestyrelse 
der har lyst?
Vi ser an.

1. Næste 
møde(r)

Vi prøver med et 
SKYPE møde I JUNI 
den 21/6 kl 21.
Hvis det er fysisk kl 
17.

I forbindelse med 
Master kurset i 
august.
Lørdag den 28/8 kl 
17.

Husk 
forhåndsannoncering

http://www.hilton.dk/
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 Nordisk 
kongres for 
Almen Medicin

 Gigtforeningen


Fysioterapeute
r / 
kiropraktorer

Karen

Intet nyt. Der er 
kommet en ny 
formand, Ulrik Tarp. 
Han er mere 
opmærksom på 
mekanisk 
reumatologi end han 
har været.

DSAM: er det dem vi 
kan tale med i forhold 
til at få det med i 
takstudvalget..
Karen finder ud af 
hvem vi skal kontakte 
i forhold til kongres 
arrangørene.

Gigtforeningen har vi 
stadig ikke meget 
samarbejde med. Der 
kunne være noget 
sammenfaldende 
igennem kroniker 
raport.

Der er fuld gang i 
samarbejdet omk 
Nordisk kogres 8 – 
10 sep. 2011

Peter vil tage kontakt 
til DSAM's direktør og 
tager en uformel snak 
om, hvordan vi griber 
det an.

1. Udsendelse 
af 
informationss
krivelse til 
medlemmern
e

Palle

Raport fra 
generalforsamling, 
formandens 
beretning, kursus 
kalender
Kalender i det hele 
taget.
Potsdam
Vores nye 
hjemmeside.

1. Eventuelt

Fysioterapeuterne vil 
gerne lave en 
kandidatuddannelse.
Vi kan ikke ha' noget 
imod at 
fysioteraputerne  får 
en 
kandidatuddannelse.

Allan er trådt ud af 
FIMM's education 
commity. Er der 
nogen fra bestyrelse 
der har lyst?
Vi ser an.

1. Næste 
møde(r)

Vi prøver med et 
SKYPE møde I JUNI 
den 21/6 kl 21.
Hvis det er fysisk kl 
17.

I forbindelse med 
Master kurset i 
august.
Lørdag den 28/8 kl 
17.

Husk 
forhåndsannoncering



Emne: Referent: Præmisser / 
holdninger: Beslutning:

1. Godkendelse 
af referat fra 
bestyrelsess
eminar :

 Lørdag den 
27. februar 
2010

Godkendelse af 
referat fra 
Generalforsamling:

 Søndag den 
28. februar 
2010 

Godkendelse af 
referat fra 
bestyrelsesmøde:

 Søndag den 
28. februar 
2010 

(udsendt af Karen den 30. april 
– Bilag 1 - 4)

Karen
Peter Silby : 
uddannelseudvalgsfo
rmand.

Dem der deltog skal 
på.

1. Meddelelser 
fra 
formanden:

 FIMM – Ny 
præsident

 Præsentation 
af selskabet i 
artikel I 
Dagens 
Medicin

Palle

Palle er blevet spurgt 
og han vil tage ned til 
deres 
bestyrelsesmøde og 
der er umiddelbart 
ikke andre på 
dagsordenen.

Artikel:
Dagens medicin vil 
gerne tage imod en 
annonce, der er 
udformet som en 
artikel. Det vil koste 
os 8000 for en 
helside. Vi har en 
journalist, vi har god 
erfaring med fra 
andre 
sundhedsfaglige ting.

Det glæder vi os til og 
der er bred 
opbakning fra 
bestyrelsen

Niles vil godt stille op 
som den erfarne

Karen som den lidt 
erfarne og en yngre 
læge.

1. Meddelelser 
fra 
sekretæren:

 Medlemsstatus

Karen Uændret antal.

1. Meddelelser 
fra 
kassereren

Annette

Er klar til at være 
kasser. 

Skal vi sætte noget af 
det på en 
langtidskonto, så vi 
kan generere flere 
renter.
Desuden har vi ikke 
sikkerhed for mere 
end 750.000 hvis 
banken krakker.

Vi beslutter at vi 
kommer 500.000 
over på en 
højrentekonto evt i en 
anden bank.

Vi ser på det med 
gebyrerne

1. Meddelelser 
fra 
formanden 
for 
Uddannelses
udvalget:


Kursussituatio
nen

 Lærermøde?
 Masterkurser?
 Andet?

(Peter)
Niles

Kursus situationen er 
træls! Vi har måttet 
aflyse 3 kurser i 
foråret.
Øvelseskurset blev til 
noget og Master 
kurset er lukket. Med 
24 deltagere.

2 på MOB
6 på METB
12 på basis kursus.

Læremøde: 
Fremtidige master evt 
kombination???

Counterstrain kurset  
er til efteråret. Fredag 
– lørdag søndag

Vi vil gerne 
genindføre depositum 
betaling , og besked 
til folk om at de er 
optaget.

Comwell??? Skal vi 
fortsat samarbejde 
med dem???
Der er evt et 
alternativ i Trinity 
Fredricia.

Læremøde med 
noget fagligt indhold 
efter Potsdam. FIMM 
kongres.  En 
weekend for sig selv. 

1. Årsmøde 
2010 – 
Status

 Mødeprogram

Karen
Niels
Palle
(Gerd)

Vi holdt et møde på 
SKYPE den 25/3. Der 
kom vi igennem 
meget af det 
praktiske. 
Programmet: Herman 
Locher, Neuro 
science  + 
farveblyanter
Bente Klarlund kan 
ikke bruge en hel dag 
på det.
Jens Bangsbo?? 
Oplæg om motion, 
hvem kunne det 
være?
Øvelses behandling. 
Skulder patient.
Comwell har fået 
travlt, de er lidt tunge 
at danse med...
Der er ikke 
konfirmation fra 
Comwell omk 
Årsmødet endnu. Der 
er fortsat mulighed 
for at få Lokale A.

Næste møde tentativt 
den 18.05.2010 i 
Århus/Silkeborg.

1. Øvelses-
brochure med 
sponsorat fra 
Norpharma

 Status.

Palle
Peter Niels

Ligger helt stille.
Sagen er varm, 
teksten er stort set 
færdig.
Den kommer også på 
hjemmesiden.

1. Den nye 
hjemmeside

 Status.

Karen
Palle
(Allan)

Der er ikke sket så 
meget.
Vi arbejder på det.

1. Nordic 
Congress 
MT/MM

 Status.

Niels
Palle

Palle og Niels har lige 
været til møde. Det 
bliver sandsynligvis 
et kongres buro til at 
styre det.  Hilton 
Kastrup eller et andet 
sted i København.
Satser på 350 
deltager. 
Joint venture med 
fysioterapeuterne.
Der er ikke talt 
økonomi, hverken i 
forhold til overskud 
eller underskud. 

Hvis vi annoncerer en 
kongres, så skal der 
meget til at vi aflyser.

Hvad vil vi gå ind i 
med underskuds 
garanti ?
Hvis den bliver aflyst, 
kan vi max komme af 
med 30.000
Hvis vi gennemfører 
med et for lille 
deltager antal. Så må 
vi tage stilling til det til 
den tid.

Fordelings nøgle
Vi går efter 50/50 
men vil accepterer 
1/3.

1. Tværfaglig 
Muskuloskele
tal Master på 
Syddansk 
Universitet

 Status.

Niels
Palle

Palle har været til et 
enkelt møde, der har 
ikke været møde 
siden sidste 
bestyrelsesmøde

1. Fraktion af 
’Yngre’ 
medlemmer 
af DSSM?

Mikkel

Det mest sandsynlige 
er at fange de yngre 
læger der er i blok til 
almen medicin.

De yngre 
reumatologer er 
svære at få fat i. De 
kommer på kursus , 
men bruger det ikke i 
det daglige.

Men Palle mener de 
har brug for mere 
eksponering i  den 
mekaniske del af 
reumatologien.

Alle læger kan ha' 
brug for at være 
bedre inde i 
bevægeapparats 
problemer.

Skal vi overveje at få 
det sponsoreret?? 

Hvis man skal fange 
yngre læger skal det 
være på ”gratis” 
fyraftens møder.

Med på Yngre 
reumatologers møde 
i Middelfart.

Vi kan melde ud at vi 
er klar til at rykke ud 
til aftenkurser og 
leverer lærekræfter til 
bevægeapparat 
kurser.
Det kan vi 
annoncerer i diverse 
regionsblade og 
sådan noget som 
Dagens medicin.

1.
Videnskabeli
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den tid.

Fordelings nøgle
Vi går efter 50/50 
men vil accepterer 
1/3.

1. Tværfaglig 
Muskuloskele
tal Master på 
Syddansk 
Universitet

 Status.

Niels
Palle

Palle har været til et 
enkelt møde, der har 
ikke været møde 
siden sidste 
bestyrelsesmøde

1. Fraktion af 
’Yngre’ 
medlemmer 
af DSSM?

Mikkel

Det mest sandsynlige 
er at fange de yngre 
læger der er i blok til 
almen medicin.

De yngre 
reumatologer er 
svære at få fat i. De 
kommer på kursus , 
men bruger det ikke i 
det daglige.

Men Palle mener de 
har brug for mere 
eksponering i  den 
mekaniske del af 
reumatologien.

Alle læger kan ha' 
brug for at være 
bedre inde i 
bevægeapparats 
problemer.

Skal vi overveje at få 
det sponsoreret?? 

Hvis man skal fange 
yngre læger skal det 
være på ”gratis” 
fyraftens møder.

Med på Yngre 
reumatologers møde 
i Middelfart.

Vi kan melde ud at vi 
er klar til at rykke ud 
til aftenkurser og 
leverer lærekræfter til 
bevægeapparat 
kurser.
Det kan vi 
annoncerer i diverse 
regionsblade og 
sådan noget som 
Dagens medicin.

1.
Videnskabeli
gt udvalg:

Palle Intet nyt

1. FIMM 15th 
International 
Scientific 
Conference

 Status.

Palle
Den 24 – 26 
September
Vi annoncerer til 
medlemmerne at vi 
laver en tur der ned 
med en bus eller to.

1.
Samarbejdsi
ndsatser:

 Dansk 
reumatologisk 
Selskab

 DSAM
 Scandinavian 

Congress of 
Rheumatology

 Nordisk 
kongres for 
Almen Medicin

 Gigtforeningen


Fysioterapeute
r / 
kiropraktorer

Karen

Intet nyt. Der er 
kommet en ny 
formand, Ulrik Tarp. 
Han er mere 
opmærksom på 
mekanisk 
reumatologi end han 
har været.

DSAM: er det dem vi 
kan tale med i forhold 
til at få det med i 
takstudvalget..
Karen finder ud af 
hvem vi skal kontakte 
i forhold til kongres 
arrangørene.

Gigtforeningen har vi 
stadig ikke meget 
samarbejde med. Der 
kunne være noget 
sammenfaldende 
igennem kroniker 
raport.

Der er fuld gang i 
samarbejdet omk 
Nordisk kogres 8 – 
10 sep. 2011

Peter vil tage kontakt 
til DSAM's direktør og 
tager en uformel snak 
om, hvordan vi griber 
det an.

1. Udsendelse 
af 
informationss
krivelse til 
medlemmern
e

Palle

Raport fra 
generalforsamling, 
formandens 
beretning, kursus 
kalender
Kalender i det hele 
taget.
Potsdam
Vores nye 
hjemmeside.

1. Eventuelt

Fysioterapeuterne vil 
gerne lave en 
kandidatuddannelse.
Vi kan ikke ha' noget 
imod at 
fysioteraputerne  får 
en 
kandidatuddannelse.

Allan er trådt ud af 
FIMM's education 
commity. Er der 
nogen fra bestyrelse 
der har lyst?
Vi ser an.

1. Næste 
møde(r)

Vi prøver med et 
SKYPE møde I JUNI 
den 21/6 kl 21.
Hvis det er fysisk kl 
17.

I forbindelse med 
Master kurset i 
august.
Lørdag den 28/8 kl 
17.

Husk 
forhåndsannoncering


