
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  12.	  januar	  2016	  

	  
Kl.19.00	  fortsætter	  vi	  med	  i	  et	  møde	  med	  Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  og	  indtager	  
samtidig	  et	  let	  måltid.	  
	  
1. Fraværende:	  Lilli.	  

	  
2. Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  19/10-‐15	  

• Referatet	  godkendt.	  
	  
3. Meddelelser	  fra	  formanden	  –	  taget	  under	  punkt	  14	  

• Referat	  fra	  ESSOMM	  vinterkonference.	  	  Der	  var	  meget	  spændende	  undervisning.	  
Kandidat	  til	  undervisning	  af	  lærere	  i	  ekstremiteter:	  Norbert	  Dehoust,	  tysk	  
sportsmediciner	  norbert.dehoust@mbz-‐heusching.de	  havde	  spændende	  indlæg	  om	  
fasciebehandling.	  Helle	  vil	  kontakte	  ham.	  Måske	  står	  der	  også	  noget	  om	  dette	  i	  den	  
nye	  tyske	  lærebog,	  som	  er	  på	  trapperne.	  

• IAMMM	  
o Deltagelse	  i	  konferencer.	  De	  åbne	  seancer	  kan	  alle	  deltage	  i,	  mens	  de	  lukkede	  

forudsætter	  medlemskab.	  
o Skal	  DSMM	  betale	  for	  individuel	  medlemskab	  (100	  euro).	  Det	  blev	  vedtaget,	  at	  vi	  

i	  første	  omgang	  betaler	  for	  1	  medlemskab,	  og	  det	  bliver	  formanden.	  
• World	  Congress	  in	  low	  back	  pain	  2019	  i	  København.	  Berit	  oplyste,	  at	  det	  er	  en	  

spændende	  kongres	  af	  god	  kvalitet,	  med	  mange	  fysioterapeutiske	  
træningskoncepter.	  Bestyrelsen	  vedtog	  at	  gå	  ind	  i	  arrangementet.	  

• Kommende	  konferencer:	  
o ESSOMM	  møde	  9.	  –	  11.	  juni	  2016	  i	  Rom.	  Helle	  og	  Karen	  vil	  godt	  deltage.	  
o WONCA	  konference	  15.	  –	  18.	  juni	  2016	  i	  København.	  Karen	  vil	  tale	  med	  Tore	  om	  

at	  lave	  et	  5	  liniers	  abstract	  omkring	  en	  præsentation,	  med	  emne,	  helst	  workshop	  
med	  hands-‐on,	  sætte	  rammer,	  maximale	  deltagerantal.	  Karolina	  vil	  godt	  sørge	  
for	  reservation	  af	  tid	  til	  præsentationen,	  enten	  1	  eller	  2	  gange	  45	  minutter.	  	  
http://www.woncaeurope2016.com/abstract-‐submission	  

o FIMMs	  generalforsamling	  	  15.	  –	  18.	  september	  2016	  i	  Bulgarien	  
o World	  Congress	  in	  low	  back	  pain	  31/10	  –	  3/11	  2016	  i	  Singapore	  
o IAMMM	  25.	  –	  26.	  nov.	  Padova	  Italien	  (diskussionsemne:	  fascier)	  (samtidig	  med	  

MET	  B)	  
o ESSOMM	  vinterkonference	  12.	  –	  15.	  december	  2016	  i	  Lech,	  Østrig	  

• Helle	  har	  haft	  kontakt	  til	  Martin	  Bach	  Jensen,	  praktiserende	  læge,	  ph.d.,	  leder	  af	  
Forskningsenheden	  for	  Almen	  Praksis	  i	  Aalborg	  i	  forbindelse	  med	  Nationale	  
Kliniske	  Retningslinier.	  Han	  deltager	  i	  flere	  grupper.	  

• CST-‐Projekt	  på	  Tværfaglige	  Smerte	  Center	  på	  Ålborg	  Universitetshospital	  v/	  Mette	  
Marie	  Nordentoft.	  Helle	  har	  ikke	  hørt	  videre.	  

	  
4. Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Hjemmeside	  
o Status:	  Kenneth	  er	  rykket	  flere	  gange.	  Han	  har	  umiddelbart	  inden	  

bestyrelsesmødet	  skrevet,	  at	  han	  nu	  går	  i	  gang	  med	  arbejdet	  igen.	  
o Registrering	  af	  kursusdeltagelse	  

§ Bagudrettet	  kursusdeltagelse,	  Peter	  Si	  og	  Helle	  har	  materiale.	  Peter	  St	  
vil	  starte	  på	  registreringerne	  og	  finde	  ud	  af,	  om	  arbejdet	  kan	  



uddelegeres	  –	  enten	  til	  bestyrelsen	  eller	  til	  betalt	  arbejdskraft.	  Kun	  de	  
seneste	  5	  år	  er	  relevante	  at	  lægge	  op.	  

§ Excel-‐skema	  over	  kursusdeltagere	  (Morten)	  –	  er	  det	  fortsat	  et	  behov?	  
Vi	  afventer	  afslutningen	  af	  hjemmesiden.	  

§ Brev	  til	  diplomlægerne	  om	  recertificering?	  PSi	  vil	  lave	  udkast	  til	  
nyhedsbrev	  til	  diplomlægerne	  med	  reglerne.	  

o Litteraturhenvisning	  på	  hjemmesiden.	  Niels	  vil	  arbejde	  med	  at	  supplere	  
listen.	  Karen	  vil	  lave	  en	  liste	  over	  aps.	  

o MET-‐Man	  eller	  MET-‐Mob?	  Kurset	  hedder	  nu	  MET-‐Manipulation.	  	  
• Medlems	  status.	  Vi	  er	  nu	  542	  medlemmer,	  i	  2015	  et	  fald	  på	  netto	  34.	  
• Ny	  kursusdiamant	  med	  timetal?	  Peter	  Si	  har	  lavet	  udkast.	  Peter	  St	  arbejder	  videre	  

med	  oplægget	  med	  henblik	  på	  at	  få	  lagt	  det	  på	  hjemmesiden.	  
	  
5. Meddelelser	  fra	  kassereren	  

• Konti	  status.	  Er	  tilfredsstillende,	  men	  vi	  får	  ikke	  mange	  renter.	  Annette	  vil	  
undersøge	  mulighederne	  for	  bedre	  renter,	  bl.a.	  ved	  at	  spørge	  revisor	  om	  reglerne	  
for	  investeringer.	  

• Vi	  mangler	  penge	  fra	  DADL	  for	  kurserne	  i	  hele	  2015.	  Skyldes	  formentlig	  sygdom	  i	  
DADL’s	  sekretariat.	  	  

• Uddannelsesudvalgets	  formand	  skal	  gøres	  transaktionsberettiget	  til	  konto	  i	  Jyske	  
Bank.	  Peter	  har	  fået	  udvirket,	  at	  det	  kan	  ske	  i	  Roskilde	  filialen,	  så	  det	  bliver	  snart	  
aktiveret.	  

	  
6. Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kursus	  status.	  Kurserne	  har	  givet	  lille	  overskud	  i	  2015,	  og	  der	  har	  været	  en	  del	  
læreruddannelse.	  Basiskurset	  i	  foråret	  2016	  gennemføres.	  Der	  er	  p.t.	  10	  tilmeldte,	  
og	  derudover	  kommer	  YL-‐gratister.	  Der	  er	  tilmeldt	  9	  til	  MET	  A,	  2	  til	  Masterkursus.	  

• Tilmelding	  til	  kurser	  skal	  ske	  senest	  4	  uger	  inden	  kursusstart.	  Senere	  tilmelding	  vil	  
kun	  være	  muligt,	  hvis	  der	  er	  ledig	  hotelkapacitet	  –	  og	  plads	  på	  kurset.	  

• Mulig	  læreruddannelse	  med	  internationale	  kræfter.	  Helle	  nævnte	  Norbert	  Dehoust	  
som	  en	  mulighed.	  Helle	  kontakter	  Norbert.	  
	  

7. Meddelelser	  fra	  PR	  udvalget	  
• Status	  over	  elektronisk	  evalueringsskema	  

o Hvordan	  aflevere	  vi	  linket	  til	  kursisterne?	  Der	  er	  forskellige	  muligheder:	  	  	  	  	  	  	  
a.	  Lægges	  kortvarigt	  på	  hjemmesiden,	  hvis	  det	  er	  muligt	  at	  bruge	  det	  derfra.	  
b.	  Sende	  evaluerings-‐link	  ud	  samtidig	  med	  tilmeldingsbekræftelse	  fra	  DADL.	  
c.	  Sendes	  til	  alle	  kursisterne	  på	  sidste	  kursusdag,	  så	  de	  har	  15	  minutter	  til	  at	  
udfylde	  det	  inden	  kursusafslutning.	  	  	  

• Artikel	  til	  Månedsskriftet	  ved	  Peter	  Silbye.	  Artiklen	  omhandler	  udstrålende	  smerter	  
til	  arm	  –	  er	  ikke	  nødvendigvis	  udtryk	  for	  rodtryk.	  Kommer	  i	  Månedsskriftet	  til	  
foråret.	  

• Yngre	  læger,	  der	  kommer	  gratis	  på	  Basiskursus,	  skal	  forpligtes	  til	  at	  udbrede	  
kendskabet	  til	  deres	  oplevelser.	  Karolina	  kan	  skaffe	  en	  side	  i	  hver	  udgave	  af	  
Prakticus	  til	  dette	  formål.	  Forfatteren	  skal	  blot	  kontakte	  YL-‐redaktøren	  på	  Practicus.	  

	  	  
8. Meddelelser	  vedr.	  NKR-‐	  bevægeapparatet	  taget	  under	  til	  punkt	  14	  

• Lændesmerter	  med	  udstråling	  (Lilli,	  Peter	  Si)	  
• Nakkesmerter	  uden	  udstråling	  (Hans	  Kristian	  Lauritsen)	  
• Lændesmerter	  uden	  udstråling	  (Morten	  Vaagholt)	  



• Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  er	  i	  styregruppen	  for	  ovennævnte	  grupper	  og	  har	  
deltaget	  i	  arbejdsgruppen	  om	  nakkesmerter	  med	  udstråling.	  Berit	  oplyste,	  at	  der	  i	  
alle	  retningslinierne	  manglede	  stillingtagen	  til	  spørgsmålene	  om	  +/-‐	  operation.	  

	  
9. Meddelelser	  fra	  årsmøde-‐udvalget	  samt	  check-‐liste	  

• Tilmeldingsfrist	  er	  ændret	  til	  4/3.	  Program	  er	  frigivet.	  
• Godkendelse	  som	  efteruddannelse	  har	  PSi	  klaret.	  
• Hele	  bestyrelse	  kommer.	  Lærergruppen	  tilskrives	  af	  PSi	  om	  at	  komme	  til	  Årsmødet	  

og	  generalforsamlingen.	  Alle	  skal	  via	  hjemmesiden	  tilmelde	  sig	  individuelt.	  
• Hele	  bestyrelsen	  undtagen	  Karolina	  mødes	  torsdag	  aften.	  
• Annoncering	  i	  LVS’s	  og	  lægeforeningens	  og	  Dagens	  Medicins	  kursuskalender	  har	  

Helle	  søgt	  om.	  
• Helle	  har	  søgt	  tilskud	  i	  LVS	  til	  Ruth	  Kamping.	  (Accept	  er	  modtaget	  14/1-‐16).	  
• PSi	  kontakter	  Susanne	  Buhr	  mhp.	  at	  sende	  indbydelse	  pr.	  mail	  til	  alle	  PLO’er	  nu	  +	  

reminder	  i	  uge	  6.	  
• Information	  til	  YL.	  Karolina	  har	  henvendt	  sig	  til	  YL	  i	  relevante	  specialer.	  
• Helle	  er	  i	  gang	  med	  information	  til	  relevante	  selskabsformænd	  (ortopæder,	  

pædiaterne,	  idrætsmedicinere,	  rheumatologer,	  fysioterapeuter,	  kiropraktorer)	  og	  
beder	  dem	  om	  at	  annoncere.	  

• Hvordan	  kan	  vi	  bruge	  facebook?	  Karen	  og	  PSi	  vil	  skrive	  om	  Årskurset	  på	  facebooks	  
fra	  Basiskursusgrupperne.	  

• Helle	  sender	  information	  til	  forskningsenheden	  i	  Ålborg,	  Martin	  Bach	  Jensen.	  
• PSi	  inviterer	  chefen	  for	  Forskningsenheden	  i	  København.	  
• Hvordan	  modtager	  deltagerne	  det	  elektroniske	  evalueringsskema?	  Vi	  forsøger	  

samme	  løsning(er)	  som	  til	  andre	  kurser,	  se	  punkt	  7.	  
	  
10. 	  Generalforsamling	  

• På	  valg:	  formanden,	  Karen	  og	  Charlotte	  
• Kandidater	  til	  posten	  som	  formand	  for	  uddannelsesudvalget	  2016/17?	  Lars	  

Faldborg	  blev	  nævnt	  som	  yderst	  kvalificeret	  emne.	  Skal	  spørges,	  om	  han	  vil	  starte	  
som	  menigt	  medlem	  af	  Uddannelsesudvalget.	  

• PSi	  sørger	  for	  lokale	  til	  generalforsamlingen.	  
• Emner	  til	  generalforsamlingen?	  Ingen	  yderligere.	  
• Indkaldelse	  til	  generalforsamlingen	  udsendes	  pr.	  mail	  til	  medlemmerne	  (Helle	  og	  

Peter	  St)	  
	  

11. 	  Opfølgninger	  fra	  tidligere	  bestyrelsesmøder	  (behandles	  på	  mødet	  når	  der	  er	  nyt	  
at	  berette	  og	  med	  hensyntagen	  til	  tiden)	  
• Ingen	  emner	  behandlet.	  
	  

12. 	  Eventuelt	  
• Karen	  vil	  godt	  have	  nogle	  flere	  reflekshamre	  til	  brug	  på	  kurserne.	  Karen	  køber.	  
• Karen	  har	  spurgt	  Mikkel	  Hansen	  om	  afholdelse	  af	  Nålekursus.	  Sidste	  var	  i	  2009.	  Finn	  
Johannsen	  blev	  nævnt	  som	  kvalificeret	  underviser	  på	  et	  evt.	  kommende	  kursus.	  

• På	  forslag	  fra	  Charlotte	  blev	  Peter	  St	  tildelt	  rejselegat	  for	  hans	  store	  arbejde	  med	  
hjemmesiden.	  

	  
13. 	  Næste	  møde	  

• 	  2/4	  2016	  efter	  generalforsamlingen.	  
	  



14. 	  Møde	  med	  Berit	  vedr.	  vores	  indbyrdes	  samarbejde	  
Berit	  er	  blevet	  professor	  og	  ansat	  som	  projektleder	  i	  Region	  Syd	  på	  Rygcenter	  
Middelfart.	  Hun	  fortalte	  om	  Rygcenteret,	  aktuelle	  forskningsprojekter	  samt	  
biomanuddannelsen.	  

• Orientering	  fra	  infomøder	  i	  Region	  Syd	  (MR	  scanning,	  prognosticering	  og	  
behandling).	  MR-‐scanning	  bør	  kun	  være	  til	  bekræftelse	  af	  operationsindikation/	  
inflammation,	  men	  der	  er	  langt	  flere:	  278.000	  MR	  af	  lænd/år,	  under	  1	  promille	  
opereres.	  Patientens	  mål:	  hvad	  fejler	  jeg	  -‐	  legalisering.	  Lægens	  mål:	  udelukkelse	  af	  
farlige	  sygdomme.	  Behandling:	  Det	  eneste,	  der	  er	  evidens	  for,	  er	  smertereduktion	  
(analgetica,	  manuel	  behandling,	  psykisk	  støtte)	  og	  bibeholde	  aktivitet/i	  arbejde.	  

• Behov	  for	  undervisning	  i	  billeddiagnostik	  og	  operationer?	  Bedst	  med	  Gå-‐Hjem	  
møder	  med	  lokal	  radiolog.	  Gøres	  i	  Region	  Sjælland.	  

• Undervisning	  af	  YL.	  Berit	  arbejder	  på	  at	  få	  yngre	  læger	  på	  sin	  afdeling	  på	  DSMM’s	  
kurser.	  I	  rheumatologuddannelsen	  er	  der	  3	  kurser,	  der	  indeholder	  sessioner	  med	  
muskuloskeletal	  medicin.	  I	  Region	  Syd	  ansættes	  de	  i	  uddannelsesstillinger	  på	  
Rygcenter	  Middelfart	  i	  3	  måneder.	  

• Nationale	  kliniske	  retningslinier.	  Refereret	  under	  punkt	  8.	  
• Mulige	  kandidater	  til	  columna-‐prisen?	  Berit	  vil	  overveje	  forslag.	  
• FIMM,	  ESSOMM,	  IAMMM	  og	  WCLBP	  (Helle).	  Refereret	  under	  punkt	  3.	  
• Berit	  fortalte	  om	  projekt	  om	  spinalstenose	  og	  om	  prolaps,	  hvor	  man	  skal	  vurdere	  

tidlig	  operation	  kontra	  medicinsk	  behandling	  incl.	  psykosocial	  støtte,	  efterfulgt	  af	  	  
evt.	  sen	  operation/fortsat	  medicinsk	  behandling.	  

• Berit	  planlægger	  at	  etablere	  projektgruppe	  om	  koordinering	  af	  sektorer	  om	  
forløbsregistrering.	  Spurgte	  om	  DSMM	  er	  interesseret.	  Overvejes.	  

• Syddansk	  Universitet	  (SDU)	  har	  forsøgt	  at	  få	  kiropraktorer	  involveret	  i	  
socialmedicinsk	  arbejde,	  incl.	  attester	  –	  men	  det	  er	  kiropraktorerne	  ikke	  
umiddelbart	  interesseret	  i,	  da	  de	  ikke	  har	  mange	  af	  dén	  type	  patienter.	  

• SDU’s	  kiropraktoruddannelse	  har	  siden	  1998	  været	  fælles	  med	  lægestuderende	  i	  
starten	  af	  uddannelsen.	  Kiropraktorerne	  bliver	  ”bioman	  kandidater”	  og	  har	  derefter	  
en	  1	  års	  turnus,	  inden	  de	  kan	  praktisere.	  

	  
Referent:	  	  	  Peter	  Stæhr	  


