
	  
Referat	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  

31.	  august	  2017	  kl.	  17	  Comwell	  Kolding	  
	  
	  
	  
1. Evt.	  afbud	  

Ingen	  afbud.	  
	  

2. Velkommen	  til	  Salli	  Tophøj	  
Salli	  er	  ny	  yngre	  læge	  repræsentant.	  Erstatter	  Karolina	  Lewandowska.	  
	  

3. Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  3.	  april	  2017	  
Referat	  godkendt.	  
	  

4. Meddelelser	  fra	  formanden	  
• Oprydning	  i	  DSMM’s	  depotrum.	  Der	  er	  smidt	  meget	  ud,	  incl.	  defekte	  skeletdele.	  
• FIMM	  

o Vores	  indflydelse.	  Efter	  de	  nye	  vedtægter	  i	  FIMM	  vil	  vi	  med	  vores	  faldende	  
medlemstal	  få	  færre	  stemmer	  ved	  afgørelser.	  Karen	  har	  meldt	  sig	  som	  medlem	  af	  
Educational	  Board.	  Vi	  ved	  ikke,	  om	  hun	  bliver	  valgt.	  

o FIMMs	  indflydelse	  på	  fremtidig	  uddannelse,	  i	  henhold	  til	  ”Guidelines	  on	  basic	  
training	  and	  safety”	  -‐	  Se	  link	  til	  Guidelines	  på	  hjemmesiden	  under	  Internationalt.	  
VIGTIGT:	  Se	  FIMM	  Project	  on	  Education	  –	  er	  vedhæftet	  indkaldelses-‐mail.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
FIMM’s	  bestyrelse,	  5	  personer,	  ønsker	  større	  FIMM-‐indflydelse	  på	  og	  direkte	  
kontrol	  med	  de	  enkelte	  medlemslandes	  uddannelser	  af	  MM	  diplomlæger,	  incl.	  
detaljeret	  kontrol	  med	  undervisningen	  og	  lærerne.	  Det	  skal	  ske	  via	  Educational	  
Board,	  der	  kun	  skal	  bestå	  af	  5	  personer.	  	  
DSMM’s	  bestyrelsen	  fandt	  ambitionsniveauet	  for	  højt,	  vi	  skal	  forhøre	  os	  om	  de	  
andre	  mindre	  landes	  holdninger	  og	  derefter	  forsøge	  at	  reducere	  hastigheden	  af	  
udrulningen	  af	  kontrollerne,	  ligesom	  vi	  skal	  indsamle	  flere	  informationer	  om	  
planerne.	  Det	  kommer	  til	  diskussion	  på	  mødet	  i	  Utrecht.	  
PS:	  Helle	  har	  efter	  bestyrelsesmødet	  talt	  med	  Berit	  Schiøttz-‐Christensen,	  der	  
fortæller,	  at	  rheumatologernes	  og	  idrætsmedicinernes	  uddannelse	  også	  i	  stigende	  
grad	  bliver	  internationalt	  styret.	  Berit	  er	  ikke	  bekymret	  for	  denne	  udvikling.	  

o Hvem	  har	  tilmeldt	  sig	  det	  videnskabelige	  program,	  16.	  og	  17.	  sep.?	  Udover	  Helle,	  
Karen	  og	  Peter	  Stæhr	  ser	  det	  ud	  til	  at	  være	  Lars	  og	  Lisbeth	  –	  foruden	  
indlægsholderne	  Charlotte	  og	  Peter	  Silbye.	  

• ESSOMM	  
o Vores	  indflydelse.	  Vi	  har	  fuld	  stemmeret	  på	  linie	  med	  de	  øvrige	  medlemmer.	  

Vi	  har	  været	  med	  til	  at	  udforme	  curriculum	  for	  Basisuddannelsen.	  Karen	  er	  valgt	  
til	  Advisory	  Board	  –	  i	  stedet	  for	  Niels	  Jensen.	  	  

o Se	  de	  2	  dokumenter,	  vi	  har	  været	  med	  til	  at	  formulere,	  på	  hjemmesiden	  under	  
Bestyrelsesmateriale	  (kræver	  login):	  

§ ”Consensus”	  bærer	  meget	  præg	  af	  kompromiser,	  og	  trænger	  allerede	  
til	  at	  blive	  revideret.	  

§ ”Basic	  Outlines”	  er	  udkast	  til	  diskussion	  og	  videre	  arbejde	  næste	  år	  i	  
Rom.	   	  

• Lægevidenskabeligt	  Selskab.	  Vi	  har	  6	  medlemmer,	  skal	  reduceres	  til	  5.	  Peter	  St	  har	  
trukket	  sig	  ud,	  hvilket	  er	  meddelt	  VS.	  



• Undervisning	  på	  Region	  Hovedstadens	  Store	  Praksisdag.	  Helle	  blev	  bedt	  om	  at	  være	  
kursusleder	  på	  en	  session	  om	  nakke-‐skulder.	  Foreslog	  Charlotte	  og	  Peter	  Silbye,	  
men	  arrangørerne	  ønskede	  ikke	  ”udenregions”	  undervisere.	  Er	  derfor	  opgivet.	  

• Ny	  formand	  for	  DSF,	  Lars	  Henrik	  Larsen.	  Han	  er	  også	  medlem	  af	  DSMF’s	  bestyrelse,	  
hvor	  Martin	  Josefsen	  fortsat	  er	  formand.	  

• Mail	  korrespondance	  fra	  vores	  nye	  Aktive	  Uddannelsesudvalg	  (Karen,	  Lars	  og	  
Charlottes).	  De	  skal	  lave	  et	  oplæg	  til	  diskussion	  i	  bestyrelsen	  vedrørende	  
overordnet	  strategi	  og	  planlægning	  af	  uddannelsen	  i	  Selskabet.	  Blandt	  emnerne	  er	  
der	  læreruddannelse,	  mødepligt,	  international	  undervisning	  og	  eksamen.	  	  
Langtidsprojektet	  blev	  udsat	  til	  senere	  punkt	  på	  dagsordenen.	  

• Injurymap	  –	  Øvelses-‐app	  for	  uspecifikke	  lænderygsmerter.	  
o Erfaringer?	  Ændringsforslag?	  mhp.	  tilbagemelding	  til	  Finn,	  Ulrik	  Borch.	  

Flere	  i	  bestyrelsen	  har	  prøvet,	  dels	  på	  egen	  krop	  og	  dels	  til	  patienter.	  Er	  et	  
udmærket	  program.	  Men	  ikke	  alle	  patienter	  har	  haft	  glæde	  af	  det,	  da	  app’en	  
kræver	  et	  højt	  forståelsesniveau.	  

o Holdning	  til	  brug	  af	  kommercielt	  materiale?	  
Bestyrelsen	  besluttede,	  at	  vi	  som	  selskab	  ikke	  kan	  gøre	  reklame	  for	  et	  
kommercielt	  produkt.	  Charlotte	  melder	  dette	  tilbage	  til	  Finn	  og	  Ulrik.	  

• Orienterende	  mail	  fra	  Gerd	  Lyng.	  Opråb	  fra	  EU:	  ”Because	  work	  shouldn’t	  hurt”	  vedr.	  
arbejdsrelaterede	  muskuloskeletale	  skader.	  Til	  orientering.	  

• Bidrag	  fra	  egne	  rækker	  til	  ”Videnskab”	  på	  hjemmesiden,	  til	  orientering:	  
o Peter	  og	  Charlottes	  ”handouts”	  fra	  Nordisk	  kongres	  på	  Island	  denne	  sommer	  
o Ny	  artikel	  fra	  Peter	  Si	  til	  Månedsskriftet	  vedr.	  visitation	  af	  lændesmerter	  
o En	  artikel	  i	  Spine	  vedr.	  lænderygsmerter.	  Forfatterne	  er	  de	  2	  arbejdsgrupper	  

vedr.	  NKR	  for	  lændesmerter,	  med	  og	  uden	  udstråling.	  Denne	  vil	  være	  egnet	  til	  at	  
gøre	  ESSOMM	  og	  FIMM	  opmærksom	  på	  dansk	  forskning	  (Karen).	  

	  
5. Kalender	  	  

• 	  Tiltrædelsesforelæsning	  8.	  september	  kl.	  14.00	  –	  15.00	  Frederiksberg	  Hospitals	  
Auditorium,	  Hovedvejen,	  indgang	  14.	  Mikael	  Boesen	  tiltræder	  som	  professor	  i	  
klinisk	  radiologi	  med	  fokus	  på	  muskuloskeletal	  radiologi.	  Emne:	  ”Multiparametric	  
imaging	  in	  Musculoskeletal	  diseases	  –	  a	  paradigm	  change”.	  Helle	  deltager.	  Evt.	  et	  
emne	  for	  næste	  Årsmøde.	  

• FIMM	  møde	  14.	  –	  17.	  september	  i	  Utrech	  i	  Holland.	  
DSMM	  giver	  et	  tilskud	  på	  460€	  til	  alle	  lærere	  og	  diplomuddannede	  
bestyrelsesmedlemmer,	  der	  deltager	  i	  det	  videnskabelige	  program.	  
o generalforsamling	  15.	  september.	  Helle	  +	  Karen	  +	  Peter	  St	  (rest	  af	  rejselegat)	  

deltager.	  Karen	  stiller	  op	  til	  EB,	  Peter	  er	  i	  økonomisk	  udvalg.	  
o 16.	  september:	  Den	  hollandske	  MM	  Årskonference	  med	  internationale	  

foredragsholdere.	  
o 17.	  september:	  FIMM	  workshops.	  Peter	  Si	  og	  Charlotte	  deltager	  med	  

skulder/nakke	  workshop.	  
• IAMMM	  konference,	  Rovinj	  i	  Croatien	  3.	  -‐	  4.	  nov.	  Helle	  +	  	  Peter	  St	  deltager.	  
• Bestyrelsesmøde	  30.	  november	  i	  	  Kolding.	  
• Middag	  for	  lærere	  og	  bestyrelse	  30.	  november	  kl.	  19.	  
• Møde	  for	  alle	  lærere	  og	  bestyrelsen	  d.	  1.	  december	  i	  Kolding.	  
• Michaela	  Habringer	  underviser	  i	  Capsular	  Mobilization	  Techniques	  1.	  –	  3.	  december	  

i	  Kolding	  (for	  alle	  lærere	  samt	  øvrige	  diplomlæger).	  Husk	  tilmelding	  NU	  –	  via	  
DSMM’s	  hjemmeside.	  

• ESSOMM	  vinter	  konference	  11.	  –	  14.	  december	  2017.	  Helle	  +	  Karen	  deltager.	  Vil	  
demonstrere	  ”vores”	  sjalsgreb,	  som	  såvidt	  vides	  ikke	  bruges	  andre	  steder.	  



• ESSOMM	  instructor	  cource	  	  15.	  –	  16.	  juni	  i	  Rom.	  Karen	  deltager.	  Vil	  spørge	  Lars,	  om	  
han	  kan	  tage	  med.	  Det	  er	  en	  stor	  fordel	  at	  være	  2,	  så	  man	  kan	  supplere	  hinanden.	  

	  
6. Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Medlems	  status	  
Vi	  er	  aktuelt	  440	  medlemmer.	  Heraf	  er	  44	  diplomlæger.	  Derudover	  er	  der	  32	  
diplomlæger,	  der	  ikke	  er	  medlem	  af	  DSMM	  længere.	  På	  hjemmesiden	  skal	  der	  kun	  
stå	  de	  diplomlæger,	  der	  er	  medlemmer.	  

o Hvordan	  kan	  vi	  styrke	  medlemstallet?	  Differentieret	  kursusgebyr?	  
Bestyrelsen	  vedtog,	  at	  ikke-‐medlemmer	  skal	  betale	  500	  kr.	  mere	  for	  kurser,	  
som	  vi	  jo	  bruger	  medlemskontingent	  for	  at	  drive.	  Dog	  excl.	  Basiskursus.	  Skal	  
gælde	  fra	  og	  med	  2018.	  

o Videoer	  på	  den	  lukkede	  hjemmeside	  med	  relevante	  undersøgelsesteknikker.	  
Charlotte	  og	  Peter	  Silbye	  vil	  godt	  forsøge	  og	  melde	  tilbage	  på	  næste	  
bestyrelsesmøde.	  Der	  indkøbes	  videoapparat	  til	  selskabet.	  

• Hjemmeside	  
o Ny	  operatør.	  Tores	  kontakt	  var	  ikke	  nogen	  mulighed.	  Charlotte	  har	  foreslået	  

sin	  mand	  Claus.	  Claus	  vil	  kunne	  påtage	  sig	  den	  fulde	  Superbruger-‐
administration	  af	  hjemmesiden.	  Det	  blev	  vedtaget,	  med	  honorering	  på	  
timebasis,	  samme	  timeløn	  som	  Kenneth.	  Claus	  kan	  også	  uploade	  
kursusmateriale.	  

o Charlotte	  har	  undersøgt	  medlemsfordelene	  i	  DIMS.	  De	  er	  536	  medlemmer,	  
heraf	  74	  diplomlæger.	  Fysioterapeuterne	  tæller	  med.	  Kontingentet	  er	  950	  kr.	  
årligt	  og	  modtagerfagblade	  og	  får	  rabat	  på	  kurser	  og	  årsmøder.	  

o Overdragelse	  af	  domænenavn	  fra	  Mikael	  Tvede	  Andersen	  
Der	  er	  stadig	  problemer,	  fordi	  navnet	  er	  knyttet	  til	  en	  mailadresse,	  som	  
Mikael	  ikke	  har	  længere.	  Han	  har	  lovet	  at	  arbejde	  på	  sagen.	  

o Registrering	  af	  de	  enkelte	  medlemmers	  kursusaktivitet,	  kan	  vi	  bruge	  
lægeforeningens	  system?	  
Vi	  kan	  ikke	  bruge	  systemet	  endnu	  –	  er	  lige	  forespurgt.	  Der	  er	  i	  forvejen	  en	  del	  
problemer	  med	  systemet.	  DIMS	  har	  et	  system	  med	  selvrapporteret	  logbog.	  
Charlotte	  vil	  undersøge	  det	  nærmere,	  om	  vi	  kan	  bruge	  noget	  tilsvarende.	  Er	  
relevant	  f.eks.	  ved	  ansøgning	  om	  og	  vedligeholdelse	  af	  diplomstatus.	  

o Problemer	  med	  at	  tilmelde	  sig	  kurser.	  
Skyldes	  DADL’s	  medlemssystem,	  der	  ikke	  fungerer.	  DADL	  har	  sat	  
Systemleverandøren	  på	  opgaven.	  Indtil	  problemet	  er	  løst,	  må	  man	  tilmelde	  
sig	  direkte	  til	  Susanne	  Buur	  på	  sub@dadl.dk	  	  
Er	  der	  en	  forsikring,	  der	  dækker	  tabte	  kursusindtægter?	  

o Tilbagemelding	  vedr.	  retningslinjer	  for	  kursusmateriale	  der	  skal	  på	  
hjemmesiden.	  
Ingen	  har	  haft	  problemer	  med	  det.	  

o Nyt	  bestyrelsesmateriale	  på	  hjemmesiden.	  
Alle	  opfordres	  til	  at	  se,	  om	  de	  ligger	  inde	  med	  relevant	  materiale.	  

o Samarbejde	  med	  DIMS	  om	  annoncering	  af	  kurser	  og	  Årsmøder?	  
Er	  afklaret	  med	  DIMS	  –	  så	  annoncering	  kan	  gå	  begge	  veje.	  Vi	  vil	  fremover	  
sende	  oversigt	  over	  alle	  vore	  kurser	  til	  DIMS	  med	  link	  direkte	  til	  
tilmeldingssiden	  på	  vores	  hjemmeside.	  

o Vi	  mangler	  navn	  og	  mailadresse	  på	  kontaktpersoner	  til	  øvegrupperne:	  Århus	  
unge	  og	  Holbæk.	  Karen	  spørger	  Lisbeth	  og	  Peter	  Silbye	  finder	  ud	  af	  Holbæk.	  

	  
	  
	  



7. Meddelelser	  fra	  kassereren	  
• Konti	  status	  

Udbetalingerne	  fra	  DADL	  er	  meget	  uregelmæssige	  og	  mangler	  specikationer.	  Derfor	  
går	  kassen	  ofte	  i	  bund,	  så	  Annette	  må	  rykke	  DADL.	  
Sara	  skal	  godkendes	  i	  Jyske	  Bank	  m.h.p.	  at	  overtage	  kassererjobbet.	  

• Helle	  vil	  søge	  tilskud	  i	  LS	  til	  Michela	  Habringers	  honorar.	  
	  
8. Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kursus	  status	  
I	  foråret	  blev	  Basiskurset	  aflyst,	  MET	  A	  gennemført	  med	  9,	  Masterkurset	  med	  21	  og	  
Øvelseskurset	  med	  20	  kursister.	  
I	  efteråret	  er	  der	  d.d.	  tilmeldt	  7	  til	  Basiskurset	  (+	  1	  gratist)	  –	  gennemføres	  med	  2	  
lærere,	  12	  til	  MFR-‐CST,	  5	  til	  MET-‐Man,	  2	  til	  Michaela	  Habringer,	  Årsmødet	  33	  og	  2	  til	  
Øvelseskurset	  i	  januar.	  

• YL	  gratist	  
Af	  de	  hidtidige	  gratister	  har	  kun	  2	  deltaget	  i	  et	  andet	  kursus,	  begge	  Årsmøde.	  2	  er	  
blevet	  medlem	  af	  DSMM.	  
Bestyrelsen	  vedtog,	  at	  der	  fra	  og	  med	  2018	  på	  hvert	  Basiskursus	  skal	  tilbydes	  2	  
yngre	  læger	  at	  deltage	  til	  halv	  pris.	  Det	  skal	  stadig	  gælde,	  at	  hvis	  et	  Basiskursus	  
bliver	  aflyst,	  skal	  de	  to	  læger,	  der	  er	  tilbudt	  kurset	  til	  halv	  pris,	  flyttes	  til	  næste	  
kursus	  –	  og	  der	  skal	  højst	  være	  2	  kursister	  til	  halv	  pris	  på	  et	  Basiskursus.	  Karolina	  
informerer	  YL.	  

• Nye	  priser	  på	  kurser.	  For	  at	  minimere	  indtægtstabet	  har	  vi	  siden	  sidste	  møde	  pr.	  
mail	  aftalt	  en	  stigning	  i	  kursuspriserne	  gældende	  fra	  2018	  med	  gennemsnitlig	  1000	  
kr.	  pr	  kursus.	  Kan	  ses	  på	  hjemmesiden.	  

• Emner	  til	  lærermøde?	  Langtidsvisioner	  for	  diplomuddannelse	  og	  læreruddannelse.	  
Karen,	  Charlotte	  og	  Lars	  kommer	  med	  oplæg.	  

• Ny	  intro	  på	  hjemmesiden	  til	  øvelseskursus.	  
Peter	  Silbye	  har	  opgaven	  og	  vil	  komme	  med	  intro,	  der	  dækker	  det	  ændrede	  kursus.	  

• Nye	  lærer-‐assistenter?	  Hans	  Christian	  springer	  fra.	  Frederikke	  Urne	  er	  tilbudt	  
assistentfunktion	  på	  Basiskursus	  for	  at	  se,	  hvordan	  hun	  fungerer	  i	  
undervisningsfunktionen.	  Hun	  har	  sagt	  ja	  tak.	  

• Kan	  regelsæt	  vedr.	  tilskud	  godkendes?	  –Læs	  den	  før	  mødet	  på	  hjemmesiden	  under	  
Bestyrelsesmateriale.	  Er	  OK.	  

• Rygundersøgelse	  som	  systematisk	  efteruddannelse.	  
Vi	  vil	  undersøge	  mulighederne	  for	  at	  komme	  ind	  på	  området	  ”Systematisk	  
efteruddannelse”	  omkring	  bevægeapparatet.	  Bevægeapparatet	  hører	  ind	  under	  
”medicinsk	  ekspert”-‐kompetencen	  og	  skal	  dække	  kompetencer	  svarende	  til	  11,	  12,	  
47	  og	  59	  i	  hoveduddannelsen.	  Charlotte	  vil	  kontakte	  Bestyrelsen	  for	  
Efteruddannelsesfonden.	  Præsenteres	  på	  lærermødet.	  

• Peter	  Si	  har	  lavet	  et	  oplæg	  med	  uddannelsesudvalgsformandsopgaver	  m.h.p.	  
videregivelse	  af	  opgaverne.	  

	  
9. Meddelelser	  fra	  Uddannelsesudvalget	  (Karen,	  Charlotte	  og	  Lars)	  

• Oplæg	  til	  diskussion	  i	  bestyrelsen	  vedrørende	  overordnet	  strategi	  og	  planlægning	  
af	  uddannelsen	  i	  Selskabet.	  
Kommer	  til	  lærermødet.	  Vil	  includere	  læreruddannelse,	  diplomuddannelse,	  
herunder	  examen	  samt	  FIMM’s	  	  krav	  om	  beskrivelse	  af	  uddannelserne.	  

	  
	  
	  

	  



10. Videnskabeligt	  udvalg	  
• Kandidater	  til	  columnaprisen?	  Læge,	  ph.d.	  stud.	  Line	  Thorndal	  Moll	  har	  søgt	  
• Annoncering?	  Det	  vil	  være	  nærliggende	  af	  annoncere	  hos	  Forskningsenhederne	  for	  

almen	  medicin,	  Center	  for	  Sundhed	  i	  muskler	  og	  led,	  SDU	  og	  i	  Forskningsnetværket	  
for	  sundhed	  i	  muskler	  og	  led	  samt	  på	  vores	  egen	  hjemmeside.	  Tore	  går	  videre	  med	  
dette	  -‐	  vil	  forsøge	  at	  finde	  kandidat,	  der	  kan	  få	  prisen	  i	  forbindelse	  med	  vores	  50	  års	  
jubilæum	  	  

	  
11. Opfølgninger	  fra	  tidligere	  bestyrelsesmøder	  (behandles	  på	  mødet	  når	  der	  er	  nyt	  

at	  berette	  og	  med	  hensyntagen	  til	  tiden)	  
• Nye	  T-‐shirts.	  

Første	  pakke	  er	  kommet.	  De	  er	  lidt	  små,	  så	  Karen	  bestiller	  lidt	  flere.	  
• Planlægning	  af	  arrangementer	  i	  forbindelse	  med	  DSMM´s	  50	  års	  jubilæum	  i	  2019?	  

Blev	  nævnt	  af	  formanden	  til	  bestyrelsesmedlemmernes	  overvejelse.	  
	  
12. 	  Eventuelt	  

Charlotte	  påtager	  sig	  opgaven	  at	  foretage	  den	  løbende	  opdatering	  af	  foreningens	  
sanghæfte.	  
Lærermødet	  er	  1/12	  2017	  kl.	  9.00	  på	  Comwell,	  Kolding	  
	  

13. 	  Dato	  til	  næste	  møde	  
30/11	  2017	  kl.	  17.00	  på	  Comwell,	  Kolding.	  Efterfølgende	  middag	  med	  lærerne.	  

	  
	  
	  

Referent:	  	  Peter	  Stæhr	  


