Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde
d. 24. august kl. 10.00 – 12.00 på Comwell Kolding
1. Evt. afbud: Niels Bro Madsen, Salli Rose
2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 28. maj 2018
• Charlotte fik stort ros for sit store arbejde med de mange opgaver, som hun fik
pålagt på sidste møde.
• Referatet blev godkendt med rettelse af, at vi var 380 medlemmer på daværende
tidspunkt samt en tilføjelse omkring Lærebøger: Det påhviler den interne
kursusleder at meddele til sekretæren, når der sker udlevering af lærebøger.
Restlager kan ses på hjemmesiden under Bestyrelsesmateriale – efter login.
3. Meddelelser fra formand og næstformand
• Lærebøger. Husk ved udlevering af lærebøger at meddele dette til sekretæren, der
holder regnskab. Restlager kan ses på hjemmesiden, Bestyrelsesmateriale.
• FIMM. Møde i oktober i Paris. Lars, Karen og Helle får som undervisere på kurset
tilskud fra SOFMMOO til rejse og ophold.
• ESSOMM. Referat fra instructor course i Rom. (Karen). De enkelte landes
uddannelsesprogrammer er diskuteret. Der er meget store forskelle. Mål: Ensartede
kurser, så disse kan tages i vilkårlige lande. Desuden examen på fælles
forum/platform. Der er lavet udkast til overordnede retningslinier for Advance
courses sv.t. 300 lektioner. Retningslinier kommer på ESSOMM’s hjemmeside, når
de er godkendt. Der er problemer med at blive enige om det sproglige. ESSOMM
sender de færdige planer til godkendelse i UEMS, hvilket kan føre til generel
godkendelse i hele EU.
I Holland har man opgivet at få specialegodkendelse. Stiler i stedet mod noget de
kalder ”Profile”, der ligger mellem speciale og alternativ behandling.
I Tyskland er der mange manuelle medicinere, som er ortopædkirurger, der
arbejder med rehabilitering. Derfor koncentrerer de sig om led og knogler.
I Danmark mangler vi fysiurger – DSMM skal ind her. Også kiropraktorerne og
fysioterapeuterne banker kraftigt på – ligesom i mange andre lande, som også har
problemer med lægelig rekruttering til kurserne.
ESSOMM’s generalforsamling (Karen): Vi har betalt vores kontingent til ESSOMM. Vi
opfylder ikke reglerne for medlemskab – vi skal være >100 medlemmer og have en
uddannelsesplan, men der arbejdes på at ændre reglerne. Der er spørgsmål om
hvorvidt alle et lands forskellige selskaber skal tælles samlet. Berit foreslog, at
medlemskravet skal relateres til befolkningstallet i det enkelte land.
Den tyske J. of Manual Medicine bliver nu også udgivet elektronisk på engelsk. Den
tyske forening betaler for open access. Hvis vi har artikler, som vi godt vil have med,
kan man kontakte Wolfgang von Heymann.
• IAMMM. Berit er medlem af uddannelsesudvalget og vil arbejde på at åbne IAMMM
og øge samarbejdet mellem ESSOMM og IAMMM. Berit deltager i IAMMM’s
konference i Winterthur i september, hvor hun er medarrangør, ligesom hun tager
med til ESSOMM vinterkonference i Oberlech.
• LVS. Vi er stadig på venteliste til at få tilskud til Mike Kucheras Masterkursus 2018.
Vi skal hurtigst muligt få søgt til kurset i 2019. Karen beder Mike om abstract.
• Brev til DSAM med tilbud om assistance til udarbejdelse af forløbsplan for kroniske
lænde- og rygsmerter (Charlotte). DSAM har svaret, at arbejdet ér lavet, og der er
sendt forslag til Sundhedsministeriet. Charlotte har meldt ind, at vi er interesseret i
at deltage i det videre forløb. Martin Bech Jensen er involveret i forløbsplanen, og CV
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har sat ham som cc. Der er diskrepans mellem titlen ”Scanning-verificeret prolaps”
og ”forløb i almen praksis”.
Indkøb af tysk lærebog. Karen har købt 12 exemplarer af bind 1 til halv normalpris,
ligesom hun har lagt billet ind på bind 2, som er på vej. Er udleveret til lærerne.
Revision af DSMM´s lærebog, evt. fælles ”rettelses-fil”? Jørgen Korsgaard og Lars
Remvig har sagt ok. På efterfølgende lærermøde har Finn Johannsen også givet
accept Så er alle tre hovedredaktører med på ideen. Munksgaard er også med, men
forudsætter, at både redaktørerne og de selv kan godkende rettelserne. Vi skal bede
om at få Torbens rettelser i første omgang.
Brev fra Peter Geisling. Er positiv, overvejer Sundhedsmagasinet, vil vende tilbage.
Opråb fra Whiplash foreningen. Helle har svaret, at MM behandling har mulighed for
at hjælpe.
Kiropraktorernes oplæg til national strategi på rygområdet. Se
http://www.danskkiropraktorforening.dk/rygraden De vil have mulighed for at
henvise til alle specialer. Der uddannes mange kiropraktorer. De ansættes i
sygehusvæsenet, rtg, UL, rygcentre, idrætsklinikker m.m. Kan vi lave fællesopgaver:
manuelle medicinere, kiropraktorer og fysioterapeuter? Skal diskuteres på næste
bestyrelsesmøde.
1-dags kurser uden for DSMM-regi med DSMM-lærere. Er det en appetitvækker eller
vil det dræne DSMM for kursister? Henvist til diskussion på lærermødet.
Oversigt og evt. foto af gamle lejer m.h.p. salg i ”Klinikudstyr”. Frederikke og Peter
påtager sig opgaven.

4. Kalender
• 7. – 8. september: IAMMM konference i Zürich. Berit deltager som medlem af
IAMMM’s videnskabelige udvalg.
• 10. oktober: FIMM educational committee. Karen deltager.
• 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, der ønsker at deltage. Karen, Lars og Helle har workshop vedr. behandling
ud fra sjalsgrebet. De får tilskud fra SOFMMOO til rejse og ophold.
• 13. – 14. oktober: FIMM/SOFMMOO konference i Paris, hovedsagelig på fransk, men
der vil være simultantolkning til engelsk. Ingen deltagelsestilskud fra DSMM.
• 10. – 14. december: ESSOMM vinterkonference i Lech, Østrig. Helle og Berit deltager.
DSMM dækker med maks. 20.000 kr. af de samlede udgifter.
• 29. – 30. marts 2019: DSMM´s 50 års jubilæum. Alle i bestyrelse og lærere deltager.
• 26. – 28. april 2019: Masterkursus med Mike Kuchera. Blandede teknikker.
• 14. – 15. juni 2019: ESSOMM Instructor course i Rom.
• 28. – 31. oktober 2019, Belgien, WCLBP, World Congress on Low Back and Pelvic
Girdle Pain. www.worldcongresslbp.com Der er rabat ved tilmelding for
medlemmer af DSMM.
5. Meddelelser fra sekretæren
• Medlemsstatus. Vi er 369 medlemmer, heraf 45 med diplom, heraf 16 med * (dvs.
tager imod betalende privat-patienter). (Der er i DK 650 aktive kiropraktorer og
250 under uddannelse). Kan vi prikke til ”nær-diplomlæger”, så de kan tage et
ekstra kursus og få diplomet?
• Databehandlingsaftaler med hele bestyrelsen. Mangler en enkelt.
• Ændringer på hjemmesiden. Der er i den faste kolonne i højre side lavet et afsnit om
Kommende kurser, hvorfra der er direkte link til Kursustilmelding. Der var ønske
om flere billeder med engagement og liv. Det må vi have, evt. arrangerede billeder.
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Gode billeder fra kurser kan sendes til Charlotte eller Peter, så vi kan få et godt
arkiv.
Nyhedsbrevs-matrix. Charlotte orienterede om projektet med regelmæssige
nyhedsbreve med kursusrelateret indhold. Matrix er lavet, så det er nemt at sende
efterfølgende breve med direkte links til kurser, så det er nemt at tilmelde sig.
Status på Lægeforeningens IT-problemer med registrering af medlemmer og
tilmelding til kurser. Der er stadig af og til problemer, og det ser ikke ud til, at de
umiddelbart kan løses. DADL’s løsningsmodel på ét af problemerne er skrevet
øverst på ”Kursustilmelding”. Det er: Sluk browseren og start forfra.
Tilbagemelding fra medvea.com vedr. annoncering. Også Medvea har lige nu edbproblemer. De vender tilbage. De er fortsat interesseret i at annoncere vore kurser.

6. Meddelelser fra kasseren
• Overdragelse af kasserer rollen
o Bankaftale er kommet i orden med Jyske Bank. 1000 kr i startgebyr + 1200
kr/år for at have en konto. Det er gratis i Lægernes Bank, hvor vi også har en
konto, som Morten har erfaret kan bruges som almindelig driftkonto. Morten
arbejder på at få adgang til kontoen.
o E-bokse. Morten arbejder på at få sit eget NEM-ID.
o Møde med Sanne Metzsch. Morten har aftalt opsætning m.m. med revisoren.
• Overblik over DSMM´s økonomi. Vi har 811.000 kr i LB og 269.000 i Jyske Bank.
Budgettet er fornuftigt overholdt. Der er i DADL’s medlemslister fejl i antallet af
pensionister over og under 70 år. Det har betydning, fordi >70 år er kontingentfrie.
Hvis disse medlemmer betaler kontingent, er det vedtægtsstridigt. Skal afklares. Vil
forventeligt give kr. 20.000 mindre i indtægt, så vi vil få cirka kr. 200.000/år.
Mike Kucheras honorar er gået igennem.
Vi har et stort internationalt engagement. Det koster i rejse og ophold omkring
85.000 kr/år, men giver indflydelse, god inspiration og viden, som kan bruges
læringsmæssigt hjemme. Vi plejer ikke at give tabt arbejdsfortjeneste, men hvis det
skal gøres, vil det koste cirka det dobbelte. Vi fastholder princippet.
Men det blev vedtaget at yde tabt arbejdsfortjeneste til deltagelse i FIMM’s
Educational Committee den 10. oktober 2018, 4.000 kr.
7. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget
• Kursus status.
3 tilmeldt til CST-MFR
17 til MET-Manipulation
7 til MET A
• Annoncering i UFL d. 20. august. Ser flot ud. Kommer også i Månedsskriftet 2 gange.
• Systematisk efteruddannelse, den diagnostiske udfordring. Er nu gået igennem efter
ihærdigt arbejde fra Charlotte. Annoncering var med i annoncen i UfL. Er kommet
med på hjemmesiden under Kursustilmelding. Kommer i DADL’s kursuskatalog.
• Status over artikler i Månedsskriftet. 2 artikler er trykt, 1 er antaget og 1 er på vej.
• Undervisning af YL i FYAM regi. Peter Si og Morten Rossen underviser i Nakkeskulderlidelser d. 24. september
• Undervisning på lægedage 2019. Forslag til undervisning skal sendes til Inge Møller
inden jan 2019. Tages på efterfølgende Lærermøde.
• Opdatering af tilmeldingsfrister på hjemmesiden. De er nu opdaterede og gældende:
Aflysningsfrist overfor Comwell er 2 måneder, tilmeldingsfrist er 4 uger og
tilmelding er bindende 3 uger inden kursusstart.
• Opdatering af uddannelsesudvalgets forretningsorden. Der er i denne omgang kun
behov for redaktionelle konsekvensændringer. Findes nu i ”Bestyrelsesmateriale”.

8. Videnskabeligt udvalg:
• Columnapris-modtager Bjarke Brandt Hansen. Helle præsenterede ham. Kommer i
indbydelsen med navns nævnelse. Bjarke laver engelsk resume og pubMed Link til
hjemmesiden. Materialet må også kunne bruges internationalt.
• Karen vil spørge Vignir om han vil lave et prisdokument med et baggrundsmotiv,
evt. billede af en akvarel, som prismodtageren kan få overrakt i original sammen
med selve Columnaprisen.
9. DSMM´s 50 års jubilæum i 2019 – status: (Karen, Charlotte, Helle, Frederikke og
Salli)
Evt. hyre kongresbureau. Nej.
Hovedemne: Rundt om Muskuloskeletal Medicin
• DSMM´s historie ved Torben Halberg
• Hvordan kan MM bruges i almen praksis i dag?
o Lars Faldborg √
• Status – MM forskning
o Berit Schiøttz-Christensen √
• Status – Smertebehandling
o Peter Michael Nielsen (bastoner og smerter). Fra Årsmøde 2017
Frederikke vil få kontakt.
o Alternativt Lars Arendt som har klinisk erfaring (Berit)
• Status – Billeddiagnostik
o Bjarke B. Hansen √
• Status – Øvelser
o Finn Johannsen √
Charlotte vil tale med Finn om at holde InjuryMap i baggrunden.
Invitere æresmedlemmer, tidligere formænd.
Uddeling af Columnaprisen, Bjarke B. Hansen. Helle vil stå for den del.
Flere workshops: YL/Begyndere og Øvede. Lærerstaben forventes at deltage.
Annoncering i Månedsskriftet, evt. Dagens Medicin (Helle).
Orkester (Niels Bro).
Blomster til Bjarke og æresmedlemmer.
Helle ordner kontrakter med foredragsholderne, så snart programmet foreligger.
10. Opfølgninger fra tidligere bestyrelsesmøder, lærermøder (behandles på mødet
når der er nyt at berette og med hensyntagen til tiden)
• MM´s tilknytning til Universitetet? Berit oplyste, af dekanen på SDU er positiv for en
MM Masteruddannelse.
• Kommunikation i tiden mellem bestyrelsesmøderne. Er der et egnet elektronisk
medie?
• Kontakte PLO´s Forhandlingsudvalg, Marie Larsen msl.plo@dadl.dk med
dokumentation / projekter vedr. rygbehandling i almen praksis mhp. Overenskomst
2021. (Helle, Berit)
• MM journal i Finns journalsystem (Charlotte, Helle)
• Nye brochurer (Helle)
• Overtagelse af DADL´s administration af kursustilmelding og indtægter herfra.
(Bevare DADL´s kontingent- og medlemsadministration)? – På pause.
11. Dato til næste møde:
Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 17.00 hos Charlotte, Åmosevej 7, Greve.

