Formandsberetning
Ved Generalforsamlingen den 6. marts 2012
Bestyrelsen for DSMM har i bestyrelsesåret 2011/2012 bestået af:
!
!
!
!
!
!

Speciallæge i Reumatologi og Intern medicin Palle Holck (Formand)
Speciallæge i Almen medicin, Niels Jensen (Næstformand)
Speciallæge i Almen medicin, Karen Goss (Sekretær)
Speciallæge i Almen medicin, Anette Mielby (Kasserer)
Speciallæge i Almen medicin, Helle Borgstrøm
Speciallæge i Almen medicin, Peter Silbye (Formand for Kursusudvalget)

DSMM har i skrivende stund 663 medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har i det forløbne bestyrelsesår 2011/2012 afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har arbejdet med:
!

Indsatsområder:
o Selskabets kurser:
! Gennem de seneste år har der været iværksat en række tiltag til at fremme
tilgangen til selskabets kurser, herunder eksponering af læger for vores tilbud i
forbindelse med Årsmøder, hvor der tilbydes workshops med forskellige
kursustilbud. Tilbuddet er rettet mod selskabets medlemmer, men også ikkemedlemmer, idet alle landet praktiserende læger, medlemmer af FYAM og af
Yngre Reumatologer inviteres til Årsmødet. Deltagere får mulighed for at lade sig
skrive på lister som interesserede, således vi senere kan kontakte dem.
! Annoncering af kurser i Dagens Medicin er forsøgt men opgivet, idet effekten
heraf vurderes at have været ringe.
! Under ledelse af formanden for Kursusudvalget, Peter Silbye, arbejdes i
Lærergruppen på fornyelse og revision af vores Basiskursus, således at der
opnås en bedre sammenhæng i test og behandling i fht. de følgende kurser.
Der henvises i øvrigt til beretningen fra formanden for Kursusudvalget, Peter
Silbye)
o Samarbejder med andre selskaber:
! Vi indgik i 2011 i et ligeværdigt, vellykket samarbejde med fysioterapeuterne i
forhold til at arrangere Nordisk Kongres i Muskuloskeletal Medicin i København.
Desværre var deltagelse af læger begrænset. Niels Jensen ydede en meget stor
indsats i organizing committee.
! Vi forsøger fortsatte kontakter til DRS i forhold til et møde- og
kongressamarbejde, bl.a. i forbindelse med Scandinavian Congress of
Rheumatology.

!

Videnskabelighed:
o Der har i det forløbne år ikke været været møde i DSMM’s Videnskabelige udvalg,
Udvalget søger nye medlemmer

!

Fortsat optimering af rekrutteringen af medlemmer til selskabet via Årsmøder, tilbud om ét års
’gratis’ medlemskab i forbindelse med Basiskursus, eksterne undervisning og evt.
mentorordning. Deltagere ved Årsmøder tilbydes ét års gratis medlemskab af selskabet.

Palle Holck.
Formand for DSMM
Speciallæge i Reumatologi og Intern medicin
Idræts‐ og dykkerlæge

Stadion Allé 31A
8000 Århus C
Tlf.: 20 252525
Email: palle.holck@dadlnet.dk

!

DSMM’s positionering i forhold til Dansk Medicinsk Selskab (DMS), Dansk Selskab for Almen
Medicin (DSAM), Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Sundhedsstyrelsen m.m.

!

Planlægning og gennemførelse af Årsmøder i samarbejdet med Uddannelsesudvalget var sat i
bero, idet Nordisk Kongres skulle gøre det ud for Årsmøde i 2011.

!

Masterkursus vedr. Integrerede behandlingsprincipper.

!

Visioner for Lærermøder og Masterkurser i samarbejde med Møde- og Uddannelsesudvalget.

!

Internationalt samarbejde i FIMM, hvor blandt andet initiativ fra tysk side om etablering af et
uddannelsescurriculum (ESSOMM), har været diskuteret.

!

Deltagelse i 'Instructor course' i ESSOMM-regi. Vi har i den forbindelse fået indikationer af, at vi
underestimerer antallet af timer, som er indeholdt i vores kurser.

!

Etablering af ny hjemmeside for selskabet.

De forskellige udvalg har haft mødeaktivitet efter behov - nogle slet ikke som udtryk for, at der
ikke har været behov for møder.
Jeg vil gerne her rette en tak til alle, der har været med til at præge DSMM og tak til alle, der
har deltaget i møder og andre aktiviteter på selskabets vegne.

Uddannelsesudvalg:
Uddannelsesudvalgets medlemmer er:
! Peter Sielby (Formand)
! Lisbeth Wemmelund
! Niels Jensen
Uddannelsesudvalgets formand vil senere på Generalforsamlingen fortælle om kursussituationen

Specialepolitisk udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i Specialepolitisk udvalg.
Udvalgets medlemmer er:
! Berit Schiøttz-Christensen
! Palle Holck

Økonomiudvalg:
Der henvises til kassererens beretning.
Udvalgets medlemmer er:
! Anette Mielby (Formand)
! Niels Jensen

Redaktionsudvalg og bladsituationen:
Der har ikke været møder i udvalget i de forløbne bestyrelsesår.
Udvalgets medlemmer er:
! Palle Holck (Formand)

Mødeudvalg:
Årsmødet 2011 blev ikke gennemført, idet Nordisk Kongres i Muskuloskeletal Medicin (se
www.nordic2011.eu) var tænkt at skulle udgøre det for Årsmødet. Kongressen blev afviklet
med et yderst interessant og inspirerende videnskabeligt program af høj international standard.
Desværre deltog kun få læger. Vi havde i forbindelse med kongressen et berigende selskab af
kollegaer og venner fra FIMM og ESSOMM.
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Planlægning af Årsmøde 2012 er påbegyndt. Emnet vil i år være 'Rundt om lænden.
Akutte og kroniske smerte tilstande'.
Udvalgets medlemmer er:
! Peter Silbye
! Karen Goss
! Niels Jensen
! Helle Borgstrøm
! Palle Holck

Nordisk kontaktudvalg:
Der har i det forløbne bestyrelsesår været eet møde i Nordisk kontaktudvalg, som fandt sted i
forbindelse med Nordisk Kongres i Muskuloskeletal Medicin. Næste kongres finder sted i
Norge.
Udvalgets medlemmer er:
! Peter Silbye (Formand)
! Palle Holck
.

PR-udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i PR-udvalget.
Udvalgets medlemmer er:
! Gerd Lyng (Formand)
! Palle Holck
Husk, at du kan bestille vore patient- og lægepjecer. De er meget flotte og inspirerende. I kan
bestille dem gennem DSMM’s sekretær Karen Goss.

Videnskabeligt udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i Videnskabeligt udvalg.
Udvalgets medlemmer er:
! Palle Holck (Formand)
! Berit Schiøtts-Christensen
Columnaprisen er ikke uddelt i det forløbe bestyrelsesår.

FIMM:
DSMM var repræsenteret af Palle Holck og Niels Jensen ved årets Generalforsamling i FIMM.
Det var første år, hvor Palle Holck ledede Generalforsamlingen som præsident for FIMM.

Det Nationale Indikatorprojekt, NIP-Fysioterapi, Lænderygbesvær
DSMM har været indbudt til at bidrage med et medlem af Indikatorgruppen i fht. udfærdigelse
af en Dokumentalistrapport. Helle Borgstrøm har som nyvalgt bestyrelsemedlem i DSMM ydet
en stor og uvurderlig indsats i den forbindelse.
Mange hilsner

Palle Holck
Formand
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