
	  
Referat	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  
09.	  januar	  2017	  kl.	  17.15	  i	  Roskilde	  

	  
1. Evt.	  afbud	  

Alle	  mødt.	  
	  

2. Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  27/10-‐16	  
Referat	  godkendt.	  
	  

3. Meddelelser	  fra	  formanden	  
• Referat	  fra	  ESSOMM	  vinterkonference,	  Lech,	  (Karen,	  Helle).	  Primært	  

undervisning/vejledning,	  men	  meget	  lidt	  hands	  on	  for	  de	  øvrige	  kursister.	  Østtyske	  
læger	  arbejder	  meget	  med	  muskler,	  mens	  de	  vesttyske	  arbejder	  mere	  med	  led	  –	  
hvor	  vi	  i	  DK	  er	  mere	  muskelorienterede.	  Konferencen	  handlede	  meget	  om	  kroniske	  
smertetilstande,	  hypersensitivisering,	  reindlæring	  af	  ”normal”	  smerteopfattelse,	  
hvor	  der	  er	  stor	  risiko	  for	  voldsom	  rebound	  reaktion	  ved	  behandlingsophør.	  

• Helle	  og	  Karen	  har	  overvejet	  at	  tilbyde	  at	  præsentere	  den	  danske	  måde	  at	  arbejde	  
på	  –	  og	  vores	  historiske	  baggrund	  herfor.	  

• Referat	  af	  IAMMM	  konference.	  Se	  referat	  på	  hjemmesiden:	  
http://www.dsmm.org/images/pdfer/Referat_IAMMM_konference_2016.pdf	  
Bækken	  bevægetests	  er	  ikke	  valide.	  Wolfgang	  von	  Heymann	  er	  i	  gang	  med	  at	  
undersøge	  problemet	  videnskabeligt,	  hvor	  bevægetest	  kombineres	  med	  smertetest.	  
Hvis	  dette	  falder	  fordelagtigt	  ud,	  kan	  det	  eventuelt	  includeres	  i	  vores	  
testprocedurer.	  
Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  blev	  valgt	  ind	  i	  Scientific	  Board.	  
Bestyrelsen	  vedtog	  at	  forlænge	  formandens	  medlemskab	  af	  IAMMM.	  

• Lov	  om	  ændring	  af	  lov	  om	  autorisation	  af	  sundhedspersoner	  og	  om	  sundhedsfaglig	  
virksomhed	  og	  lov	  om	  en	  brancheadministreret	  registreringsordning	  for	  alternative	  
behandlere	  er	  vedtaget.	  	  High	  Velocity	  kan	  dermed	  udføres	  af	  RAB-‐certificerede	  
alternative	  behandlere	  efter	  250	  timers	  kursus	  uden	  særlige	  forudsætninger.	  I	  f.eks.	  
Holland	  går	  man	  i	  modsatte	  retning,	  så	  kun	  læger	  vil	  få	  lov	  til	  at	  foretage	  HV.	  
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L47/20161_L47_som_vedtaget
.pdf	  	  

• Indstilling	  af	  Torben	  til	  SEB´s	  uddannelsespris	  2018	  kan	  ses	  på	  hjemmesiden:	  
http://www.dsmm.org/images/pdfer/Indstilling_til_Uddannelsespris.pdf	  	  Er	  blevet	  
meget	  positivt	  modtaget	  af	  Torben.	  

• Emner	  til	  Generalforsamlingen?	  Kasserer	  og	  2	  medlemmer	  (Peter	  Si.	  og	  Peter	  St.)	  
samt	  revisor	  på	  valg.	  Peter	  Si	  har	  siddet	  8	  år	  i	  bestyrelsen,	  men	  han	  er	  villig	  til	  at	  
sidde	  i	  bestyrelsen	  som	  surnummerært	  medlem	  –	  uden	  stemmeret.	  Øvrige	  er	  villig	  
til	  genvalg.	  PSi	  vil	  spørge	  Hans	  Henrik	  Lai.	  Bestyrelsen	  skal	  efterfølgende	  vælge	  
uddannelsesudvalgsformand,	  næstformand,	  sekretær	  og	  web-‐master.	  Tore	  er	  parat	  
til	  at	  påtage	  sig	  posten	  som	  formand	  for	  Uddannelsesudvalget.	  Vore	  LVS	  
repræsentanter	  er	  ikke	  på	  valg	  i	  år.	  Vi	  har	  følgende	  repræsentanter:	  Karen,	  Peter	  Si.,	  
Hanne	  Si.,	  Peter	  St.,	  Annette	  og	  Helle.	  Peter	  og	  Peter	  Si.	  vil	  godt	  gå	  af,	  Tore	  	  og	  
Charlotte	  indstilles	  i	  stedet.	  Generalforsamlingen	  kommer	  til	  at	  foregå	  efter	  
Årsmødet,	  dvs.	  lørdag	  den	  8.	  april,	  og	  skal	  annonceres	  på	  hjemmesiden.	  Der	  skal	  
sendes	  mail	  til	  alle	  medlemmerne.	  

• Videnskabeligt	  udvalg.	  Mulige	  modtagere	  af	  Columnaprisen	  blev	  diskuteret.	  
Bestyrelsen	  vender	  tilbage	  senere,	  afventer	  flere	  forslag.	  



• Bone	  &	  Joint	  Decade.	  Global	  Alliance	  for	  Musculoskeletal	  Health	  
http://bjdonline.org -‐	  En	  allianceforening	  for	  faglige	  selskaber	  og	  patientforeninger.	  
Dansk	  Selskab	  for	  Ortopædkirurgi,	  Dansk	  Rheumatologisk	  forening,	  
fysioterapeuterne	  og	  kiropraktorerne	  deltager.	  Formanden	  vil	  undersøge	  nærmere,	  
om	  det	  er	  formålstjenligt,	  at	  vi	  melder	  os	  ind	  i	  den	  danske	  afdeling.	  

	  
4. Kalender	  	  

• Spine	  Congress,	  24.-‐25.	  marts,	  Århus.	  www.spinecongress.dk	  	  Afholdes	  af	  Danish	  
Musculoskeletal	  Physiotherapy	  Association.	  Spændende	  program,	  tilmelding	  kan	  
ske	  på	  kongressens	  hjemmeside.	  Bestyrelsen	  kan	  få	  betalt	  kongresgebyr,	  må	  selv	  
betale	  overnatning	  m.m.	  

• Årsmøde.	  7.	  –	  8.	  april	  .	  
• ESSOMM	  Instructor	  Course	  26.	  –	  27.	  maj	  i	  Rom	  omhandler	  trust	  behandling.	  Lars	  

deltager,	  Helle	  spørger	  om	  Niels	  vil	  tage	  med	  
• Nordisk	  kongres	  14.	  –	  17.	  juni,	  Island.	  Peter	  Si	  og	  Charlotte	  har	  sendt	  abstract	  om	  

arm,	  skulder	  og	  nakke-‐smerter.	  Afventer	  svar.	  DSMM	  betaler	  for	  PSi	  og	  hvis	  
Regionen	  ikke	  gør	  det,	  så	  også	  for	  Charlotte.	  

• FIMM	  generalforsamling	  og	  instructor	  course,	  14.	  –	  17.	  september	  i	  Utrecht	  i	  
Holland.	  Alle	  diplomlæger	  har	  mulighed	  for	  at	  tilmelde	  sig	  kurserne.	  

• Næste	  IAMMM	  konference	  formentlig	  i	  Croatien.	  Dato	  kommer	  senere.	  
• Bestyrelsesmøde	  30.	  november	  kl.	  17.30	  –	  20.	  I	  Kolding	  
• Lærermøde	  for	  alle	  lærere	  d.	  1.	  december	  i	  Kolding	  
• Michaela	  Habringer	  underviser	  i	  capsular	  mobilization	  techniques	  1.	  –	  3.	  december	  i	  

Kolding	  (for	  alle	  lærere	  og	  diplomlæger)	  
• ESSOMM	  vinter	  konference	  11.	  –	  14.	  december	  2017.	  Helle	  og	  Karen	  deltager.	  
	  

5. Meddelelser	  fra	  sekretæren	  
• Hjemmeside	  

o Status.	  Vi	  mangler	  stadig	  at	  få	  en	  sikret	  mappe	  til	  lærermaterialet	  på	  
hjemmesiden.	  Der	  er	  lavet	  en	  mappe,	  men	  den	  var	  ikke	  sikret.	  Kenneth	  er	  
rykket	  utallige	  gange,	  men	  han	  gør	  ikke	  noget	  ved	  det.	  Forslag	  om	  at	  skifte	  
operatør,	  positivt	  modtaget,	  men	  vi	  må	  lige	  vente	  en	  ekstra	  gang	  på	  Kenneth,	  
som	  desværre	  har	  fået	  penge	  for	  arbejdet,	  inden	  vi	  opdagede,	  at	  der	  var	  fejl	  i	  
opsætningen.	  

o Orientering	  vedr.	  Aps	  (Charlotte).	  Kommer.	  
o Bestyrelsesmateriale	  til	  hjemmesiden.	  Alle	  skabeloner	  om	  kontrakter	  m.m.	  

skal	  lægges	  op.	  Bestyrelsesmedlemmerne	  anmodes	  om	  at	  fremsende	  
materiale.	  

o Dansk	  Rheumatologisk	  Selskab	  tilbyder	  at	  sætte	  kursustilbud	  m.m	  på	  deres	  
hjemmeside.	  Skal	  anmodes	  om	  at	  lægge	  link	  til	  www.dsmm.org	  	  Information	  
om	  kurser	  kan	  sendes	  til	  René	  Østgård,	  reneoest@rm.dk	  og	  Linda	  Edslev,	  
lie@dadl.dk	  	  

• Medlemsstatus.	  Ikke	  noget	  nyt,	  da	  DADL’s	  medlemsregister	  ikke	  fungerer	  endnu.	  
• Der	  er	  ved	  at	  blive	  etableret	  en	  ny	  Øvegruppe,	  Holbæk-‐gruppen.	  Peter	  Si.	  melder	  ud,	  

når/hvis	  den	  etableres.	  
• Karen	  vil	  melde	  mere	  ud	  om	  Århus	  Unge	  Øvegruppen.	  

	  
6. Meddelelser	  fra	  kassereren	  

• Konti	  status.	  Der	  var	  likviditetsproblemer,	  da	  Øvelseskurset	  skulle	  forudbetales.	  Er	  
klaret	  ved	  at	  rykke	  DADL	  for	  skyldige	  omkostninger.	  



• Annette	  mangler	  kontrakter	  med	  underviserne	  på	  Årsmødet	  samt	  lageropgørelse	  på	  
lærerbøger.	  Skal	  sendes	  til	  Annette.	  

• Investering	  (Helle).	  750.000	  kr	  er	  investeret	  i	  LPI.	  
• Rentegaranti-‐kontoen	  i	  Jyske	  Bank	  frigives	  i	  2017.	  Overføres	  til	  Foliekontoen.	  
• Nye	  takster	  for	  transportgodtgørelse	  og	  diæter	  i	  henhold	  til	  de	  statslige	  takster	  

lægges	  på	  hjemmesiden.	  
	  
7. Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kursus	  status.	  
• Der	  er	  4	  tilmeldte	  til	  Basiskurset.	  Må	  formentlig	  aflyses.	  Ny	  deadline	  til	  ansøgning	  

om	  gratis	  Basiskursus	  til	  efteråret	  er	  1/7-‐17.	  Kommer	  på	  hjemmesiden.	  Der	  er	  5	  
tilmeldte	  til	  Masterkursus,	  2	  til	  MET	  A	  og	  5	  til	  Årsmødet.	  

• Øvelseskursus.	  21	  tilmeldte.	  Bliver	  helt	  anderledes	  end	  tidligere	  kurser,	  bl.a.	  med	  
mange	  integrerede	  behandlinger.	  Prisen	  må	  forhøjes	  til	  kr.	  24.000	  fra	  2018,	  opdeles	  
i	  kursuspris	  og	  rejse.	  Skal	  ændres	  til	  overbygningskursus	  efter	  MET	  A.	  
Kursusdiamanten	  skal	  ændres.	  

• Emner	  til	  nye	  lærer-‐assistenter?	  Alle	  undersøger	  mulighederne.	  Peter	  Si	  vil	  kontakte	  
Hans	  Kristian	  omkring	  evaluering.	  

• Læreruddannelse	  og	  lærermøder.	  Skal	  DSMM	  betale	  for	  tabt	  arbejdsfortjeneste?	  
Efter	  drøftelse	  af	  mulighederne	  enedes	  bestyrelsen	  om	  følgende:	  Ved	  rejse	  på	  tværs	  
af	  Storebælt	  betales	  tabt	  arbejdsfortjeneste	  for	  fravær	  fra	  praksis	  i	  dagarbejdstiden,	  
kr.	  2.000	  for	  ½	  dag.	  Ved	  møder	  i	  dagarbejdstiden	  kompenseres	  kr.	  2.000	  for	  ½	  dag	  
og	  kr.	  4.000	  for	  en	  hel	  dag.	  Ingen	  kompensation	  udenfor	  dagarbejdstid,	  w-‐e	  osv.	  

• Årsmødearrangørerne	  har	  hidtil	  ikke	  fået	  honorar	  trods	  stort	  arbejde,	  der	  kan	  
sammenlignes	  med	  kursuslederarbejdet.	  Enes	  om	  sædvanlige	  
kursuslederhonorarer	  på	  kr.	  2.000/dag,	  dvs.	  kr.	  4.000	  for	  hele	  årskurset.	  Desuden	  
honorering	  af	  den	  externe	  kursusleder	  med	  kr.	  500/dag,	  dvs.	  kr.	  1.000	  for	  hele	  
Årsmødet.	  

• Helle	  vil	  sørge	  for	  ny	  Diætblanket.	  Kommer	  på	  hjemmesiden.	  
• Nye	  lejer.	  PSi	  vi	  undersøge,	  hvor	  vi	  kan	  se	  et	  leje,	  da	  hovedgærdet	  på	  billederne	  ser	  

lidt	  for	  stort	  ud.	  Vi	  skal	  have	  20	  nye	  lejer,	  har	  fået	  god	  rabat.	  
• YL	  gratister.	  Karolina	  har	  koordineret	  et	  indlæg	  til	  Practicus	  fra	  gratis-‐deltagerne	  på	  

Basiskurset	  i	  efteråret.	  
• Uddannelsesudvalget	  har	  p.gr.a.	  sygdom	  endnu	  ikke	  holdt	  møde.	  
• USB-‐Sticks	  med	  logo	  (Karen)	  er	  indkøbt.	  En	  del	  skal	  bruges	  på	  Øvelseskurset	  til	  

”Øvelsesmappen”.	  
• Jones	  CST	  bøger	  er	  kommet	  (Helle).	  Er	  udsendt	  til	  kursisterne	  på	  MFR	  &	  CST	  kurset	  

i	  efteråret	  og	  vil	  blive	  uddelt	  på	  kurset	  i	  efteråret	  2017.	  
	  
8. Status	  for	  NKR	  

• NKR	  for	  nakkesmerter:	  
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/EC1167CE30BA49E8ABA03DD
8396360F0.ashx	  

	  
9.	   Årsmødet	  7.	  –	  8.	  april	  2017	  

• Status	  (Peter	  Si,	  Charlotte,	  Karolina)	  
• 5	  tilmeldte.	  	  Emnet	  er	  Rundt	  om	  thorax.	  Mulige	  undervisere:	  professor	  Asbjørn	  

Drewes	  fra	  Ålborg	  (viscerale	  smerter),	  rheumatolog	  Michael	  Stoltenberg,	  
fysioterapeut	  (åndedræt,	  lungerehabilitering),	  Vertebraplastik	  med	  cement-‐	  
injektioner,	  anæstesiolog.	  



• Annonceres	  i	  Dagens	  Medicin,	  hos	  fysioterapeuterne,	  Kiropraktorerne,	  
rheumatologerne,	  DSMM	  og	  DSAM.	  
	  

10.	  Opfølgninger	  fra	  tidligere	  bestyrelsesmøder	  (behandles	  på	  mødet	  når	  der	  er	  nyt	  
at	  berette	  og	  med	  hensyntagen	  til	  tiden)	  
• Nye	  T-‐shirts.	  Karen	  sender	  Link	  til	  individuel	  bestilling	  (Karen)	  
• Uddannelsesudvalgets	  formand	  skal	  gøres	  transaktionsberettiget	  til	  konto	  i	  Jyske	  

Bank.	  Tore	  skal	  gøres	  transaktionsberettiget.	  
	  

11. Eventuelt	  
	  Intet	  under	  eventuelt.	  
	  

12. Dato	  til	  generalforsamlingen	  og	  til	  næste	  møde	  
Generalforsamlingen	  bliver	  efter	  Årsmødet,	  lørdag	  den	  8/4-‐17	  kl.	  13.	  
Bestyrelsesmøde	  afholdes	  umiddelbart	  herefter,	  primært	  konstituerende.	  
	  
	  
	  
	  

Referent	  	  Peter	  Stæhr	  


