
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  
27.	  oktober	  2016	  kl.	  17.00	  i	  Kolding	  

	  
1. Evt.	  afbud	  

Tore	  Karsø	  
	  

2. Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  16/8-‐16	  
Referatet	  godkendt.	  
	  

3. Meddelelser	  fra	  formanden	  
• Referat	  fra	  FIMM	  generalforsamling	  sep.	  2016	  i	  Varna.	  (Karen,	  Peter	  og	  Helle)	  	  

Der	  kommer	  nye	  regler	  efter	  2023,	  hvor	  kun	  kvalificerede	  medlemmer	  kan	  tælle	  
med.	  	  Vi	  mangler	  bedside	  undervisning	  –	  men	  vi	  kan	  bruge	  øvegruppe-‐arbejde	  med	  
patienter	  som	  bedside.	  
Desuden	  mangler	  vi	  examen.	  Vi	  må	  arbejde	  hen	  imod	  dette,	  jf.	  Idrætsmedicinerne.	  
Dette	  vil	  også	  være	  gode	  argumenter	  for	  vores	  subspecialisering.	  
Karen	  talte	  for	  prækursus	  Youtube	  film	  med	  multiple	  choice	  som	  en	  mulighed.	  
Karen,	  Tore	  og	  Lars	  vil	  se	  på	  disse	  muligheder.	  

• Fysioterapeuternes	  ”manipulations-‐sag”	  –	  høringssvar	  er	  sendt.	  Der	  er	  ikke	  kommet	  
noget	  resultat	  endnu.	  

• Store	  Praksisdag	  Region	  Hovedstaden	  og	  Region	  Sjælland	  2017.	  Ingen	  interesse	  for	  
Peter	  og	  Charlottes	  indlæg	  fra	  WONCA.	  Derimod	  kan	  Nordisk	  Kongres	  14.	  –	  17.	  juni	  
2017	  være	  et	  muligt	  forum.	  

• LVS	  søger	  kandidater	  til	  SEB´s	  uddannelsespris	  2018.	  Er	  der	  kandidater	  i	  
lærergruppen?	  	  Enighed	  om	  at	  Torben	  Halberg	  er	  en	  mulighed.	  Formanden	  vil	  
skrive	  en	  ansøgning,	  men	  TH	  skal	  i	  så	  fald	  selv	  skrive	  et	  CV.	  

• Undervisning	  på	  Masterplan	  i	  ekstremiteter.	  Michaela	  Habring	  er	  spurgt.	  
Bestyrelsen	  vedtog	  at	  slå	  det	  sammen	  med	  et	  lærermøde	  1.	  –	  3.	  december	  2017	  
(fredag	  til	  søndag)	  –	  med	  bestyrelsesmøde	  30.	  november.	  	  Fredag	  formiddag	  
lærermøde,	  og	  derefter	  undervisning	  om	  extremiteter,	  capsular	  mobilisation,	  hvor	  
også	  diplomlægerne	  skal	  inviteres.	  Formanden	  skriver	  Nyhedsbrev.	  Lokaler	  på	  
Comwell,	  Kolding,	  er	  bestilt.	  

• Videnskabeligt	  udvalg:	  Columna	  pris	  ikke	  uddelt	  siden	  2009.	  Skal	  videnskabeligt	  
udvalg	  genopstå?	  
Tore	  vil	  godt	  være	  aktiv	  sammen	  med	  Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  og	  Finn	  Johannsen	  
for	  at	  finde	  et	  emne.	  Dette	  skal	  være	  ad	  hoc	  og	  ikke	  et	  fast	  udvalg,	  og	  
kommunikationen	  kan	  formentlig	  klares	  pr.	  mail..	  

	  
4. Kalender	  	  

• Dansk	  Kiropraktorforenings	  faglige	  konference	  11.	  –	  12.	  november	  i	  Århus	  
http://www.fagligkongres.dk	  (alle	  kan	  deltage)	  

• IAMMM	  25.	  –	  26.	  nov.	  Padova	  Italien	  (hovedemnet	  er	  fascier)	  (samtidig	  med	  MET	  B)	  
Helle	  deltager.	  Karen	  er	  sprunget	  fra,	  Niels	  Jensen	  kan	  muligvis	  deltage	  i	  stedet.	  

• ESSOMM	  vinter	  konference	  12.	  –	  15.	  december	  2016	  i	  Lech,	  Østrig.	  Karen	  og	  Helle	  
deltager	  

• ESSOMM	  instructor	  course	  omhandlende	  trust	  behandling,	  26.	  –	  27.	  maj	  2017	  i	  
Rom.	  Karen	  og	  Lars	  deltager	  

• FIMM	  generalforsamling	  og	  instructor	  course,	  14.	  –	  17.	  september	  i	  Utrecht	  i	  
Holland.	  Alle	  DSMM	  lærere	  og	  bestyrelsesmedlemmer	  kan	  tilmelde	  sig	  til	  instructor	  



course,	  ligesom	  alle	  medlemmer	  af	  DSMM	  er	  velkomne.	  Annoncering	  kommer	  på	  
DSMM’s	  hjemmeside.	  Tilmelding	  direkte	  til	  FIMM,	  se	  fimm-‐online.com	  

	  
5. Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Hjemmeside	  
o Status.	  Der	  er	  stadig	  problemer	  med	  Lærermaterialet,	  som	  i	  øjeblikket	  er	  låst,	  

da	  Kenneth	  endnu	  ikke	  har	  lavet	  en	  login-‐beskyttet	  mappe	  til	  det.	  Er	  rykket.	  
o Liste	  over	  Aps	  (Charlotte).	  Der	  kommer	  snart	  noget	  om	  dette	  på	  

hjemmesiden	  under	  bjælken	  ”Links”.	  
o Liste	  over	  YL	  gratister	  til	  Bestyrelsens	  hjemmesidemappe.	  Karen	  sender	  

listen	  til	  sekretæren,	  der	  lægger	  den	  på	  hjemmesiden	  i	  Bestyrelsens	  mappe.	  
• Medlems	  status	  

Vi	  mister	  hver	  eller	  hver	  anden	  måned	  et	  medlem,	  overvejende	  gamle	  medlemmer,	  
der	  er	  gået	  på	  pension.	  Vi	  er	  aktuelt	  502	  medlemmer.	  
Kursusdeltagerne,	  især	  på	  Basiskursus,	  skal	  opfordres	  til	  at	  melde	  sig	  ind,	  så	  de	  kan	  
få	  adgang	  til	  kursusmaterialet	  på	  DSMM’s	  hjemmeside.	  

	  
6. Meddelelser	  fra	  kassereren	  

• Konti	  status.	  Foreningen	  er	  godt	  polstret.	  
• FIMM	  har	  betalt	  udestående	  fordring	  for	  kursuslokaler	  på	  Cab-‐Inn	  i	  2015.	  
• Endelige	  regnskab	  og	  budget	  fra	  2015	  var	  klar	  til	  underskrivelse.	  
• Investering	  af	  Foreningers	  formue	  er	  helt	  legalt.	  Formanden	  vil	  undersøge	  

muligheden	  via	  Deloitte.	  Det	  kan	  give	  2,75%	  p.a.	  af	  750.000	  kr.	  uden	  større	  
tabsrisiko	  end	  i	  banken.	  

• FIMM	  har	  mundtligt	  spurgt	  DSMM	  om	  delvis	  finansiering	  af	  	  mødeaktivitet	  midtvejs	  
mellem	  generalforsamlingerne.	  De	  vil	  fremsende	  anmodning	  om	  1.000	  €.	  Det	  tyske	  
MM	  selskab	  i	  FIMM	  har	  i	  2016	  finansieret	  disse	  møder	  100%.	  Bestyrelsen	  var	  
positiv	  for	  dette	  med	  et	  ønske	  om	  at	  få	  et	  medlem	  i	  FIMM´s	  Uddannelsesudvalg.	  

	  
7. Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kursus	  status	  
19	  er	  tilmeldt	  Basiskursus	  
14	  MFR-‐CST	  
	  	  7	  MET	  B,	  alligevel	  bliver	  kurset	  gennemført	  –	  men	  vi	  håber	  på	  et	  par	  kursister	  
mere.	  Peter	  Silbye	  og	  Lars	  bliver	  lærere.	  
20	  Øvelseskursus.	  Charlotte	  bliver	  assistent	  i	  stedet	  for	  Karen.	  

• Næste	  lærermøde.	  1/12	  2017	  om	  formiddagen	  før	  kurset	  med	  Michaela	  Habring.	  
• Indkøb	  af	  bøger	  til	  CST	  &	  MFR	  kursus?	  Er	  bestilt	  og	  betalt,	  men	  ikke	  kommet	  endnu.	  

Vil	  blive	  eftersendt	  til	  kursisterne.	  
• Sundhedsstyrelsens	  arbejdsgruppe	  vedr.	  forløbsplan	  for	  mennesker	  med	  kroniske	  

lænderygsmerter	  (Peter	  Si,	  Charlotte).	  Der	  er	  nyt	  møde	  7/11,	  og	  herefter	  kommer	  
udspillet	  til	  høring.	  

• Rygundersøgelse	  som	  systematisk	  efteruddannelse.	  Peter	  Silbye	  har	  ikke	  hørt	  fra	  
PLO	  endnu.	  Vi	  kan	  levere	  et	  kursus	  i	  rygundersøgelse	  og	  med	  fokus	  på	  samarbejdet	  
med	  andre	  aktører,	  henvisninger	  m.m.	  

	  
8. Status	  for	  NKR	  

• NKR	  for	  nakkesmerter	  (Hans	  Kristian).	  Høringen	  er	  afsluttet.	  Rapport	  ikke	  
offentliggjort	  endnu.	  

• NKR	  vedr.	  lumbal	  spinalstenose.	  Niels	  Bro	  er	  med	  som	  DSAM-‐repræsentant.	  Helle	  
har	  forhørt	  sig,	  men	  arbejdsgruppen	  kunne	  ikke	  udvides	  til	  også	  at	  omfatte	  en	  
repræsentant	  fra	  DSMM.	  



	  
9.	   Årsmødet	  7.	  –	  8.	  april	  2017	  

• Emner	  
Rundt	  om	  thorax.	  Neurofysiologi,	  smerter,	  KOL,	  hjerte,	  galdesten,	  bypass,	  
mammacancer,	  viscerale	  smerter.	  Lars	  Arendt-‐Nielsen	  en	  mulighed.	  Vi	  har	  selv	  en	  
stor	  viden.	  Peter	  Silbye	  og	  Annette	  vil	  gerne	  undervise.	  

• Oprettelse	  af	  arbejdsgruppe.	  Peter	  Silbye,	  Charlotte	  og	  Karolina.	  
• Yderligere	  input	  er	  velkomne.	  PSi	  spørger	  lærergruppen.	  

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

at	  berette	  og	  med	  hensyntagen	  til	  tiden)	  
• Nye	  T-‐shirts/polo-‐shirts.	  Karen	  stiler	  mod	  at	  have	  noget	  klar	  til	  Årsmødet	  2017.	  
• Anatomiatlas	  til	  lærerne	  (Thieme	  /	  Visible	  body)	  (Peter	  Si,	  Helle).	  Skal	  kunne	  

overføres	  til	  PowerPoint,	  både	  på	  Mac	  og	  PC.	  Charlotte	  har	  måske	  brugbar	  
mulighed,	  bliver	  afprøvet	  på	  de	  næste	  dages	  Basiskursus.	  

• Instruksvideoer	  til	  hjemmesiden,	  evt.	  med	  Torben	  som	  behandler,	  optages	  på	  
Masterkursus	  eller	  lærermøde.	  

• Planlægning	  af	  Diplomlæge	  eksamen?	  
• Mulig	  læreruddannelse	  med	  internationale	  kræfter:	  

o Undervisning	  ved	  Norbert	  Dehoust	  (Helle)	  
o Undervisning	  ved	  Mike	  Kuchera	  (Helle,	  Karen)	  
o Undervisning	  ved	  Herman	  Locher,	  (Helle,	  Karen)	  
o Kursus	  fra	  Jones	  instituttet	  i	  DK?	  

De	  sidste	  3	  �-‐bullets	  vil	  Karen,	  Tore	  og	  Lars	  gerne	  arbejde	  med.	  
	  

11. Eventuelt	  
Hilsen	  til	  Tore,	  der	  er	  sygemeldt.	  
	  

12. Næste	  møde	  
Mandag	  den	  9.	  januar	  2017	  kl.	  17.15,	  Bondetinget	  24,	  Roskilde.	  

	  
Referent:	  	  	  Peter	  Stæhr	  


