Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde
d. 28. maj kl. 17.00 hos Charlotte, Åmosevej 7, Greve
1. Evt. afbud: Berit og Peter Si. Karen deltog ultimo mødet i opklarende spørgsmål over
Facetime.
2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 24. april 2018
Godkendt
3. Meddelelser fra formand og næstformand
• FIMM. Orientering fra FIMMs uddannelsesudvalgsmøde i Prag (Helle). En del af de
gamle fra FIMM’s bestyrelse deltog også i mødet – og dominerede. Der blev vedtaget
en check-liste til opfyldelse af uddannelsesprogrammet. Skal diskuteres på vores
bestyrelses-lærer seminar. HB sender den ud.
• ESSOMM. Intet at berette.
• IAMMM. Intet at berette.
• LVS. Vi har 5 repræsentanter i repræsentantskabet, navne er meddelt LVS.
• Kontakte DSAM med tilbud om assistance til udarbejdelse af forløbsplan for
kroniske lænde- og rygsmerter (Charlotte, Niels). Charlotte og Peter Si har været
hørt i Sundhedsstyrelsens forløbsplan for kroniske lændesmerter. Charlotte vil
kontakte DSAM og hører hvordan det går med implementeringen af denne, og evt.
tilbyde assistance fra DSMM til udarbejdelse af forløbsplan.
• Kontakte PLO-Efteruddannelse vedr. systematisk efteruddannelse i
bevægeapparatet (Charlotte, Niels). Afventer svar.
• Kontakte Forhandlingsudvalget, Marie Larsen msl.plo@dadl.dk med dokumentation
/ projekter vedr. rygbehandling i almen praksis mhp. Overenskomst 2021. (Helle,
Berit). Desværre har presseomtalen været negativ fra kiropraktorside. Vi skal finde
dokumentation for behandlingseffekt og tidsforbrug m.h.p. ydelse for manuel
behandling. Der arbejdes videre.
• Indkøb af tysk lærerbog (Karen). Karen vil forhøre sig i Rom om 14 dage.
• Revision af DSMM´s lærebog, evt. fælles ”rettelses-fil”? Helle foreslog, at uaktuelle
afsnit og fejl korrigeres og samles, f.eks. på en fil på hjemmesiden. HB går videre
med afklaring af redaktørernes indstilling (rettigheder) samt organisering af
opgaven.
• Evt. TV-udsendelse med Peter Geisling? (Helle, Charlotte, Niels, Lars). HB kontakter
Peter Geisling.
4. Kalender
• 7. juni: Ålborg Universitet: www.forskningmusklerogled.dk : unge med smerter.
• 15. – 16. juni: ESSOMM instructor cource i Rom. Karen + Lars deltager
• 24. – 25. august: Kolding. Bestyrelse – lærerseminar. For Bestyrelsen og alle lærere.
• 7. – 8. september: IAMMM konference i Zürich. Berit deltager som medlem af
IAMMM’s videnskabelige udvalg
• 11. oktober: FIMM generalforsamling i Paris. Karen, Helle og Peter St. deltager
• 12. oktober: FIMM workshops i Paris. DSMM betaler kursusafgift og festmiddag for
lærere. Karen, Lars og Helle har workshop vedr. behandling ud fra sjalsgrebet.
• 13. – 14. oktober: FIMM/SOFMMOO konference i Paris (hovedsagelig på fransk).
Ingen deltagelsestilskud fra DSMM.

•
•
•

10. – 14. december: ESSOMM vinterkonference i Lech, Østrig. I stedet for at DSMM
betaler for 2 deltagere, kan de kr. 20.000 i stedet deles ligeligt mellem eventuelle
flere deltagere. Berit og lærerne skal spørges om interesse.
29. – 30. marts 2019: DSMM´s 50 års jubilæum. Alle i bestyrelse og lærere deltager.
28. – 31. oktober, Belgien, WCLBP, World Congress on Low Back and Pelvic Girdle
Pain. www.worldcongresslbp.com Der er rabat for medlemmer af DSMM

5. Meddelelser fra sekretæren
• Medlemsstatus. Pr. 23/5-18 er vi 280 medlemmer, heraf 46 diplomlæger, hvoraf 18
tager imod ”fremmede” patienter. Vi er nu et ”lille selskab” i FIMM-regi.
• Status på Lægeforeningens IT-problemer med registrering af medlemmer og
tilmelding til kurser. Intet nyt – der er stadig problemer, som også DADL skriver om
vedrørende deres egne kursustilmeldinger.
• Bestyrelsen blev gjort opmærksom på afsnittet på hjemmesiden:
”Bestyrelsesmateriale”. Dér finder man mange nyttige oplysninger. En oversigt blev
rundsendt.
• Hele bestyrelsen skal underskrive en databehandleraftale, da vi under
”Bestyrelsesmateriale” har personfølsomme oplysninger. Blev underskrevet af de
fremmødte, resten kommer senere.
• Helle underskrev Databehandleraftale overfor UnoEuro, firmaet der hoster vores
hjemmeside.
• Alle diplomlæger med *, dvs. hvor der står på hjemmesiden, at de tager ”fremmede”
patienter, er bedt om accept af at stå på den åbne hjemmeside. I samme omgang er
alle diplomlæger uden * slettet fra den åbne hjemmeside, men listen opbevares på
bestyrelsens lukkede del.
• På DSMM’s hjemmeside er der lagt tre notater op om vores Datapolitik, forfattet af
Claus Voglhofer.
6. Meddelelser fra kasseren
• Overdragelse af kasserer rollen
o Bankaftale. Vi vælger at flytte til Danske Bank, hvor Morten har konti.
o E-boks også vedr. konto i Lægernes Bank. Morten kontakter LB omkring
tilgang til investeringskonto.
o Møde med Sanne Metzsch. Morten tager kontakt sammen med Charlotte.
• Opsigelsesfrist ved overtagelse af DADL´s administration af kursustilmelding og
indtægter herfra. (Bevare DADL´s kontingent- og medlemsadministration).
Afventer.
• Vores forhøjede kontingentsatser er meddelt LVS.
• Diætsedler skal fremover sendes til Morten Rossen.
7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
• Kursus status, antal kursister (Charlotte). Basiskurset til efteråret har 10 tilmeldte.
MFR-CST har kun registreret 1 tilmeldt, selvom flere mener at have tilmeldt sig.
Charlotte forespørger Susanne Burr. MET-MAN har 8 tilmeldte og MET A har 3. Der
blev foreslået opdeling af Basiskurset i 2 dele, evt. med samlet tilmelding. Dette for
at forkorte fraværet fra hjem, børn, praksis per fravær. Må diskuteres på
lærermødet. Introduktionstekst om det nye basiskursus skal på hjemmesiden.
Charlotte skriver tekst.
Der er diskrepans mellem deadlines på hjemmesiden og Susanne Burr’s/Comwells.
Charlotte udreder og meddeler til Peter Stæhr, så hjemmesiden kan tilrettes.
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Annoncering i Ugeskriftet og Månedsskriftet. Ugeskriftet forventes ikke at kunne
bruges, men Charlotte forfatter helsidesannonce til Månedsskriftet x 2 til samlet kr.
10.000.
Nyhedsbrev vedr. nye/ændrede kurser på hjemmesiden. Charlotte forfatter.
Systematisk efteruddannelse, den diagnostiske udfordring (Charlotte). Afventer
svar på det ændrede oplæg, der er indsendt 25/5. Planlagt som 3-dages kurser.
Oplæg fra Uddannelsesudvalget.
o Visionsplaner. I 2023 skal v i have 600 medlemmer (380), 75 diplomlæger
(46) og 100 kursister/år (70). Skal ske ved motivering af de praktiserende
læger.
o 4 lærere ønskes på det nye kursus på LaSanta, ingen assistenter, da kurset
skal nyetableres. På Basiskurset til november 2018 tilbydes Morten Rask at
deltage med assistentløn, og Frederikke uden løn (første assistentjob).
Derimod er 4 lærere til Øvelseskurset på LaSanta for meget.
Diskussion om fagligheden på Øvelseskursus. Den kan bringes op på et
højere niveau ved at lægge øvelseskurset på niveau 3 eller 4 i
Kursusdiamanten. Økonomien hertil kan også bedres ved at lærere der
deltager som kursister bidrager med et lille emne. Herved kan antallet af
undervisere reduceres.
o Oplæg til ændring af diplomreglerne
▪ Skrivelsen vedr. Diplomuddannelsen evalueres af Charlotte, der
kommer med eventuelle korrektioner.
▪ Re-certificering af diplomlæger. 2 kurser/5 år, heraf 1 Masterkursus.
Er ret lidt. Må diskuteres, om det er nok.
▪ Re-certificering af lærere inkl. obligatoriske kurser: Masterkurser,
Årsmøder og lærermøder. Bestyrelsen anbefaler også udenlandske
kurser, så vi kan få nye behandlinger i armamentariet. Kravene står
også i FIMM’s Guidelines. Uddannelsesudvalget vil være obs på dette.
o Ændring af kursusdiamanten med inddeling i 100 lektioner/Facility level og
200 lektioner/Specialty level. Kommer på Lærer/bestyrelses seminar.
o Test før og efter hvert kursus. Er et must iht. FIMM reglerne. Kan også være
afsluttende case-baseret repetition, screening før og efter kurset og selvtest.
o Repetition og certificering?
Uddannelsesudvalget laver indkaldelse til Lærer/Bestyrelsesmødet.
MM´s tilknytning til Universitetet? (Berit). Dette vil også åbne muligheden for at
undervise lægestuderende i MM. Tages op senere.
Masterkursus med Mike Kuchera, økonomi og evaluering (Charlotte? og Helle) Ved
evalueringen fandt flere, at niveauet var for højt – og det gik for hurtigt. Men det var
et godt kursus. Desværre var antallet af evalueringer lavt!
Mikes honorar er kommet retur. Morten finder ud af det, Helle skriver til Mike og
undskylder forsinkelsen.
Planlægning af næste års Masterkursus. Bliver 26. – 28. april 2019. Mike har
accepteret. Emnet bliver blandede teknikker. Karen er intern kursusleder, Charlotte
extern ditto.
Artikler i Månedsskriftet (Charlotte, Peter Si). Der er en fin artikel i maj-nummeret,
og følges op af endnu en artikel i næste nummer. Charlotte vil få annonceringen af
vore kurser lagt i forlængelse heraf.
Undervisning af YL i FYAM (Peter Si, Annette har tilbudt sig). Den 24. september
holder FYAM en halv temadag om Muskuloskeletal Medicin. De vil gerne undervises
i nakke- og skulder behandling med hands on. Løn i henhold til lægeforeningens
takster. Salli opfordredes til at spørge Peter Si. Om muligt vil Morten Rossen el. evt.
Niels vil gerne være assistent. Ingen af dem er dog lærer eller assistent.
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Undervisning på lægedage? (Karen undersøger nærmere). Karen har fået positivt
svar. Vi kan sende forslag til et eller flere kurser til Lægedage 2019 til Inge Nørgaard
inden jan 2019.
Tilbagemelding fra medvea.com vedr. annoncering. Kan vi selv lægge kurser på med
gode søgeord (PSt). Udsat.
Annoncering på facebook under ”Lægekurser” (Helle). Ikke godt – oplevet barok
negativisme.
Karen vil godt lave 1 dags kurser i Århus for YL. Da det ikke er i DGE-regi, skal det
måske ind over DSMM eller DADL? Salli har samme ønske for YL. Må diskuteres
næste gang
Der blev rejst spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste til internationale møder. Afslået
med henvisning til de gældende kongresregler.
Salg af gamle lejer? Tages op på Lærer/bestyrelsesmødet mhp salg i ”Klinikudstyr”.

8. Videnskabeligt udvalg:
• Kandidater til Columnapris (Berit, Helle). Bjarke Brandt Hansen, Bispebjerg og
Frederiksbergs rheumatologiske forskningsenhed, har lavet phD-projekt om
Muskuloskeletal MR scanning. Line Thorndal Moll har lavet socialmedicinsk
forskning, er dog lidt ”ung” endnu. Helle skriver detaljer ud og forventer hurtigt svar
fra bestyrelsesmedlemmerne.
9. DSMM´s 50 års jubilæum i 2019 – status/muligheder: (Karen, Charlotte, Helle,
Frederikke og Salli)
Evt. hyre kongresbureau
Hovedemne: Rundt om Muskuloskeletal Medicin
• DSMM´s historie ved Torben Halberg
• Hvordan kan MM bruges i almen praksis i dag? Evt. Lars
• Status – MM forskning, forslag:
o Berit Schiøttz-Christensen
o Evt. Jan Hartvigsen
• Status – Smertebehandling, forslag:
o Peter Michael Nielsen (bastoner og smerter). Fra Årsmøde 2017.
Frederikke spørger PMN, om der er noget nyt i forhold til 2017.
o Lars Arendt
• Status billeddiagnostik, forslag:
radiolog Mikael Boesen
alternativt Bjarke B. Hansen (bl.a. osteoarthrose, Modic-forandringer)
• Status omkring øvelser:
Finn Johannsen (der efterfølgende har sagt ja)
Invitere æresmedlemmer, tidligere formænd
Uddeling af Columnaprisen
Flere workshops: YL/begyndere og Øvede. Flere mindre workshops med
begrænsede emner.
Overveje uddeling pr. brev til praktiserende læger. Ikke aktuelt, da vi laver helsidesannonce i Månedsskriftet i stedet – til ¼ af prisen.
Pris for deltagelse? Charlotte har prissat (og er kommet på hjemmesiden).
Niels kender godt orkester til kr. 10.000.
10. Dato til næste møde:
Den 24. august kl. 10 – 12 på Comwell, Kolding. Det er forud for
lærer/bestyrelsesmødet, der så starter kl. 13.

