Referat fra DSMM´s Bestyrelsesmøde
6. februar 2018 kl. 17.15, Bondetinget 24, Roskilde
1. Evt. afbud
Afbud fra Tore, der ej heller opstiller til nyvalg. Sara er trådt ud af Bestyrelsen.
2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 30. november 2017
Godkendt efter rettelse af årstal for 50 års jubilæet. Det er 2019.
3. Meddelelser fra formand og næstformand
• FIMM
Karen er valgt ind i Education Board. Består af 7 medlemmer + 2 ”supervisors”. Haft
første Skype-møde. Der skal indsamles materiale fra alle medlemslande vedrørende
kursusbeskrivelser, kursusprogrammer og lærer-CV. Skal bruges til database til
indbyrdes videreformidling – og i sidste ende til koordinering/egalisering af
uddannelsen på verdensplan, så FIMM kan stå som garant for det hele, incl. stå for
udstedelse af diplomer.
Karen vil oversætte kursusbeskrivelserne fra hjemmesiden. Helle vil forsøge at finde
Palles notater om samme. Helle har en beskrivelse af de hollandske kurser.
Vores diplomuddannelse har ikke officiel juridisk gyldighed, men DSMM har accept
fra Sundhedsstyrelsen til at vi står for uddannelsen til diplomlæge.
Næste møde i EB er i Prag omkring St. Bededag. Karen kan muligvis ikke deltage – i
så fald vil Helle forsøge at kunne møde op.
• IAMMM
Det blev vedtaget, at DSMM betaler formandens medlemskab i IAMMM.
• ESSOMM
o Revurdering af vores medlemskab på baggrund af antal diplomlæger
Karen orienterede om, at vi i 2023 skal have 100 diplomlæger for at kunne
fortsætte vores ordinære medlemskab. Vi har p.t. 47 diplomlæger som
medlemmer.
o Referat af vinterkonference
Helle refererede fra Lech. Det er primært udveksling af forskellige metodikker.
Mange spændende indlæg. Helle og Karen demonstrerede sjalsgrebet, som de
øvrige deltagere ikke kendte. Der var stor interesse for demonstrationen og den
efterfølgende workshop.
Vores undervisning omkring bækkenet er ikke overensstemmende med øvrige
Europa. Dér holder man på, at der skal mindst 3 positive smertetest til, før man
kan finde noget i bækkenet, og bevægetestene kan ikke bruges til noget. Og vore
akser ”eksisterer” ikke.
Costa manipulation er en god behandlingsmetode til costa dysfunktioner.
Ad Cranio-sacral behandling: Der er påvist direkte nerveforbindelse gennem
suturerne, hvilket muligvis kan forklare den intracranielle reaktion ved externe
behandlinger.
• LVS
o Tilskud til udenlandske undervisere
Michaela Habrings tilskud er modtaget, men ansøgningen om tilskud til Michael
Kucheras undervisning kom for sent – hele puljen er opbrugt. Vi står dog som nr.
1 på ventelisten, hvis et foranstående arrangement bliver aflyst.
o Referat fra LVS årsmøde
Emnet var Den postfaktuelle læge – men handlede mere om det postfaktuelle
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menneske, disses ekkorum og manglende modtagelighed for videnskabelige
argumenter.
Engelsk udgave af ny tysk lærerbog
Kommer kun elektronisk. Vi har bind 1 af den tyske papirudgave. Den er ikke så
svær at læse, så bestyrelsen vil opfordre interesserede til at gå i gang. DSMM vil
anskaffe bind 2 samt undersøge muligheden for større rabat ved køb af et større
antal, som så kan tilbydes medlemmerne til favorabel pris. Karen påtog sig dette.
DSMM abonnere på European J. MM?
Er elektronisk og alt for dyr. DSMM er ikke interesseret på de gældende vilkår.
CST bøger
Vi har 45 på lager. De er meget besværlige/arbejdskrævende at købe i storkøb, men
prisen er 336 kr. Koster 885 kr + forsendelse på Amazone. Vi udleverer bøgerne på
MFR-CST kurserne, inkluderet i kursusprisen. Det blev vedtaget at sælge dem i
løssalg til 500 kr.
SEB´s uddannelsespris
LVS fik vores indstilling i god tid – men de glemte at sende den videre, så den er
gemt til næste uddeling i 2020. Utilfredsstillende.
Planlægning af generalforsamlingen
o Dato
Bliver om eftermiddagen på Masterkursets 2. dag, dvs. mandag den 23. april
2018 kl. 16.30 – 17-30.
o Forslag til generalforsamlingen?
Lovændringsforslag til §4 (bestyrelsens konstituering). Forslagets formål er at
Uddannelsesudvalgsformand og webmaster vælges under bestyrelsens
konstituering og dermed kommer ind under ordningen med max. 8 års
sammenhængende funktionstid. Desuden bliver der forslag om tekst til yngre
lægers deltagelse i bestyrelsen (udpeges af bestyrelsen efter ansøgning) samt
præcisering af betydningen af max. 8 års sammenhængende funktionstid i
samme generalforsamlingsvalgte funktion.
Desuden skal i § 14 præciseres, hvornår lovændringer skal være gældende fra
(straks efter vedtagelsen). Forslaget udsendes til alle medlemmer, pr. mail,
sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. PSt laver udkast til
bestyrelsens godkendelse.
o Formand og 2 medlemmer (Charlotte, Tore) er på valg
Tore ønsker ikke genvalg. Charlotte er villig til genvalg – og vil godt konstitueres
som Uddannelsesudvalgsformand, hvis hun bliver valgt.
o Peter Si og Karen har været valgt til bestyrelsen i 8 år eller mere
Peter har været valgt til Uddannelsesudvalgsformand, og hvis lovændringerne
bliver vedtaget, er han villig til valg som menigt medlem, subsidiært deltage en
kort tid som associeret medlem for at kunne rådgive den nye formand for
Uddannelsesudvalget.
Karen kan ikke genvælges, men da hun er nyvalgt medlem af Education Board, er
hun ”nødt til” at blive associeret til bestyrelsen.
o Annette har været kasserer i 8 år
Må derfor gå af som kasserer, men er om nødvendigt villig til valg til ordinært
medlem. Pr tradition står hun til at overtage funktionen som intern revisor.
o Helle har været medlem af bestyrelsen i 7 år. Kan genvælges til formand for 1 år,
men hvis lovændringerne vedtages for 2 år.
o Opstilling til revisor?
Annette er villig til valg.
o Emner til nye bestyrelsesmedlemmer?
Helle vil kontakte Berit Schiøttz-Christensen, Lene Bisgaard, Frederikke Urne,

Morten Rossen, Morten Rask og Niels Bro Madsen. Salli foreslog, at lærerne
generelt opfordrede kursister på deres kurser til at melde sig til bestyrelsesvalg.
o Opstilling af 5 medlemmer til LVS
Nuværende Helle, Karen, Annette, Charlotte, Tore foreslås genvalgt.
• Evt.
o Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen sættes på vores facebook
samt på hjemmesiden. Desuden sendes den på mail til alle medlemmer, bilagt
vedtægtsændringsforslag samt et nyhedsbrev fra formanden. PSt udsender.
o DXC Technology tilbyder kvalitetsdatabase, vi takker nej.
4. Kalender
• 21. april: Uddannelsesudvalgsmøde, Comwell, Kolding.
• 22. – 24. april: Masterkursus med Michael Kuchera. Obligatorisk læreruddannelse
Der er desværre (til en forandring) tilmeldingsproblemer. Det må gøres mere klart,
at ved problemer kan tilmelding ske direkte til Susanne Burr på: sub@dadl.dk
PSi skriver til alle lærerne.
• 23. april kl. 16.30 – 17.30: Generalforsamling, Comwell, Kolding.
• 26. eller 27. april: Education Board møde i Prag. Karen, men evt. Helle i stedet.
• 15. – 16. juni: ESSOMM instructor cource i Rom. Karen + Lars deltager.
• 24. – 25. august: Bestyrelse – lærer seminar. PSi minder lærerne om dette.
• 7. – 8. september: IAMMM konference i Zürich. Helle +? deltager.
• 11. oktober: FIMM generalforsamling i Paris. Karen, Helle og Peter.
• 12. oktober: FIMM workshops i Paris. Foregår på engelsk. DSMM betaler
kursusafgift og middag for lærere.
• 13. – 14. oktober: FIMM/SOFMMOO konference i Paris (hovedsagelig på fransk).
Ingen deltagelsestilskud fra DSMM.
• 10. – 14. december: ESSOMM vinterkonference, Lech, Østrig.
• Dato? 2019: DSMM´s 50 års jubilæum. PSi finder dato, der skal være inden 1. maj, da
generalforsamlingen skal ske i sammenhæng hermed.
5. Meddelelser fra sekretæren
• Medlemsstatus
Pr 1/2-18 er vi 409 medlemmer. DADL’s medlemssystem virker (måske) ustabilt, da
der ikke er registreret 5 nye indmeldelser fra november-december.
• Hjemmeside
o Status på Lægeforeningens IT problemer med registrering af medlemmer og
tilmelding til kurser
Der er stadig on-off problemer, så medlemmerne må kontakte Susanne Burr
for at tilmelde sig.
o Overdragelse af domænenavn fra Mikael Tvede Andersen
Claus Voglhofer arbejder på det, men der er mange knaster. Vi er tæt på.
o Boks på hjemmesiden med medlemsfordele
Er lagt op, øverst i højre kolonne på alle siderne.
• Beskyttelse af videoer på hjemmesiden
Vil blive gjort, så videoer ikke kan downloades og derefter lagt f.eks. på YouTube.
• Da DSMM nu behandler personfølsomme oplysninger, ganske vist kun af 1. grad
(uden CPR-nr og lignende), må vi have Databehandleraftaler med IT-support og alle
Webudvalgets medlemmer. Det er primært tavshedspligt og
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personfølsomme oplysninger. PSt
laver aftaler og sender til relevante personer m.h.p. underskrivelse.

6. Meddelelser fra kasseren
• Konti status, Portefølje rapport
Porteføljeplejen i LPB gav i 2017 godt 50.000 kr i udbytte
Penge sendes fra DADL i portioner, helt uspecificerede, så det er umuligt at styre og
holde orden på. Annette må ofte rykke for enten en udbetaling eller oplysninger om,
hvad en udbetaling dækker. Vi betaler en del for DADL’s administration af
kursustilmeldinger. Der var positiv holdning til hjemtagning af funktionen, så det
kun er kontingenterne, som går over DADL. Overvejes nærmere, da det er et stort
arbejde, men Charlotte og PSt er positive for at klare det i fællesskab. Evt. kan vi
hyre et kongresbureau til Årsmøder og jubilæet med forventet mange deltagere.
PSi vil us. opsigelsesfrister overfor DADL.
Annette vil bede DADL om samlet regnskab for kurserne, så vi kan få styr på
økonomien for hvert enkelt kursus.
• Regnskab 2017, budget 2018 til Generalforsamlingen
Kommer senere, er ikke klar endnu.
7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
• Kursus status
Basiskursus forår 2018 aflyst. Der var 4 tilmeldte foruden 2 til halv pris.
MET B har 12 tilmeldte. Selv med kun 2 lærere og 1 assistent (Helle) vil kurset give
underskud, hvis der ikke kommer flere kursister. PSi kontakter Tore.
Masterkurset har kun 12 tilmeldte. PSi vil opfordre lærergruppen til at melde sig.
Nogle medlemmer har haft edb-problemer med tilmeldingen. PSt kontakter Susanne
Burr. (SB har 7/6-18 skrevet, at der IKKE mere er problemer i DADL’s system)
Basiskursus efterår har 5 tilmeldte samt 2 overførte ”rabatister”. PSt skriver på
hjemmesiden, at der ikke kan søges kursus med rabat før til forårskurset 2019.
PSi har reserveret La Santa til Øvelseskursus i uge 5, 2019. Der er plads til 22
kursister og 3 lærere. PSt skriver på hjemmesiden, at man kan forhåndstilmelde sig
ved at skrive til Charlotte, da elektronisk tilmelding ikke kan sættes op endnu.
• Systematisk efteruddannelse, den diagnostiske udfordring
Charlotte har lavet kursusbeskrivelse til 3-dages kurser. Er sendt ind, svar om
accept forventes om 3 uger fra nu. Charlotte, PSi og Finn vil godt undervise.
• Forslag om nyt kursus på La Santa: Skulder-nakke 3 dage og lænd-hofteregion 3
dage. Som alternativt basiskursus. Finn er interesseret.
• Helle foreslår, at costae flyttes til MET A, mens bækken tages på MET B. Det giver
bedre sammenhæng. Vedtaget.
• Flere kursister har foreslået opfølgning af MFR-CST. Det blev vedtaget at oprette nyt
kursus, MFR-CST B, med repetition samt ekstremiteter. Annette og Helle vil arbejde
på at lave et program.
• Forslag om møde i Uddannelsesudvalget lørdag den 21/4 fra frokosttid. Det er
dagen før Masterkurset. Karen har reserveret værelser på Comwell, Kolding.
• Opfølgning fra Lærermødet 2017
o Visionsplaner
o Oplæg til ændring af diplomreglerne
§ re-certificering af diplomlæger
§ re-certificering af lærere inkl. obligatoriske kurser
o Ændring af kursusdiamanten
§ Basiskursus med øvre og nedre kvadrant
§ CST-MFR B
§ Andet
o Test før og efter hvert kursus?
o Repetition og certificering?
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o Morten Rasks forslag om 2 assistenter/basiskursus og ingen aflønning første
gang
o Ekstra-ydelse til MM behandling, kontakt til PLO (Morten, Sara)
Henvist til videre diskussion i Uddannelsesudvalget, som vil lave oplæg til
bestyrelses-lærermødet den 24. - 25. august 2018.
Tilbagemelding til Berit vedr. hendes oplæg vedr. MM´s tilknytning til Universitetet
Der er nogen usikkerhed om der er interesse nok blandt medlemmerne til en
egentlig forløbsuddannelse til en Master i MM. Berit og SDU’s dekan er positive.
Kunne målgruppen være rheumatologer og speciallæger i almen medicin, der endnu
ikke har nedsat sig i praksis? Skal diskuteres nærmere med Berit.
Injurymap. Finns ønske om reklame
Med tanke på promovering af DSMM besluttede bestyrelsen at accepterer at blive
nævnt i forbindelse med Injurymap, samt at der bliver sendt korrespondance til
DSMM’s medlemmer. Men brugeren skal introduceres for Injurymap hos sin læge.
Charlotte giver Finn besked.
Masterkursus med Michael Kuchera - status
PSt henter Kuchera i Kastrup, han ankommer kl 16 (nærmere følger fra Karen).
Karen spørger Torben, om han vil være assistent – og giver besked til Kuchera.
Undervisningsemner:
Omtale af MK’s behandling af Parkinson patienter
Behandling af costa dysfunktioner
Karen spørger lærergruppen, om de har emner
Artikler til Månedsskriftet (Charlotte, Peter Si, Karen, Lars, Finn (Helle og Peter St))
Der er skrevet skitse til 2 ud af 3 artikler. Gruppen forsætter arbejdet. (Første
artikel er næsten klar til afsendelse).
Der foreslås artikler til Dagens Medicin. Har vi haft tidligere, men nye kan bruges.
TV-lægen Peter Geisling opfordrede på LVS-møde til at faglige fora kontakter ham,
hvis man har ideer til behandlinger, der egner sig til at blive vist på TV. Der vil være
stor seerinteresse for dén slags, og det vil være god PR for Muskuloskeletal Medicin.
Er der nogle hos os, der kunne være interesserede i at deltage?
Undervisning af hollænderne i Østrig (Peter, Charlotte)
Blev rigtigt godt modtaget. Det viste sig tydeligt, at vores undersøgelses- og
behandlingsmetoder adskiller sig en del fra de hollandske.
Undervisning af YL, NYGP, (Lisbeth, Morten)
Er aflyst, Lisbeth og Morten har fået besked.
Fyraftensmøder, FYAM.
Der er arrangeret møde med kiropraktor, hvor Salli vil sørge for at nævne DSMM.
PSi og Annette har lovet at ville undervise på et eller flere fyraftensmøder.
Nakkebehandling er et godt emne. Foregår i lokalerne på Stockholmsgade 55, højst
35 deltagere.
Undervisning på lægedage
Karen følger op.
Annonceforslag til UfL
Er dyrt, men PSi vil lave stor annonce vedrørende Systematisk Efteruddannelse, når
denne bliver godkendt. Der skal bl.a. være et link til DSMM’s hjemmeside.
Annoncering på medvea.com
PSt har kontaktet Medvea. De søger på nettet efter kurser. Derfor har de også fanget
vores og lagt dem på deres Kursusoversigt. De åbner muligvis for at vi selv kan
lægge kurser på Medvea, incl. lægge gode søgeord ind. Vi hører nærmere fra dem.
Annoncering på facebook under ”Lægekurser”
Bestyrelsen anbefalede dette. Hvem gør?
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Salg af gamle lejer?
2 lejer er foræret væk til interesserede læger. Resten kan formentlig ikke sælges.
Sallis artikel fra Årsmødet 2017 er sendt ind til Practicus, men hun har ikke fået
tilbagemelding. Line har skrevet til bladet om sin oplevelse på Basiskursus. Er ej
heller publiceret endnu.
Charlotte er inviteret til at undervise i MM i Maja Kaltoft’s 12-mandsforening.

8. Videnskabeligt udvalg
• Reaktion på annoncering efter kandidater
Udsat til senere.
9. DSMM´s 50 års jubilæum i 2019 (Helle, Charlotte, + ? )
Hovedemne: Rundt om Muskuloskeletal Medicin
• DSMM´s historie ved Torben Halberg
• Status – MM forskning
o Berit Schiøttz- Christensen
• Status – Smertebehandling
o Christina Brock, perifer og central sensitivering, Smerteforsker
(smertefysiologi, tidl. dyrlæge). Eventuelt.
o Peter Michael Nielsen (bas toner og smerter). Fra Årsmøde 2017
Positiv interesse, da udstyret skulle være opdateret.
• Status billeddiagnostik
o radiolog Mikael Boesen (bl.a. Osteoartrose, Modic-forandringer)
Invitere æresmedlemmer, tidligere formænd
Uddeling af columnaprisen
Flere workshops: YL/begyndere og Øvede
Karen og Salli meldte sig til arbejdsgruppen. Derudover nåede vi ikke videre.
10. Opfølgninger fra tidligere bestyrelsesmøder, lærermøder (behandles på mødet
når der er nyt at berette og med hensyntagen til tiden)
Nåede vi ikke nedenstående, punkterne bliver stående.
• Saras forslag om aktiv gruppe uden for bestyrelsen ”DSMM´s venner”
• Kommunikation i tiden mellem bestyrelsesmøderne (Tore)
• Opdatering af sanghæftet (Charlotte)
• Arbejdsgruppe vedr. manuelmedicinsk journal, koblet til Finn Johansens
elektroniske journaler (Charlotte, Helle)
• Nye brochurer med QR koder (Helle)
11. Eventuelt
0
12. Dato til næste møde
Tirsdag den 24/4-18 kl. 16.00, Comwell, Kolding. Det er umiddelbart efter
Masterkursus, primært konstituerende møde.

