Ved Generalforsamlingen den 28. maj 2009

Bestyrelsen for DSMM har i bestyrelsesåret 2008/2009 bestået af:








Speciallæge i reumatologi og intern medicin Palle Holck (Formand)
Speciallæge i Almen medicin, Allan Graversen (Næstformand)
Speciallæge i Almen medicin, Jette Korsgaard (Sekretær)
Speciallæge i Almen medicin, Lars Faldborg (Kasserer)
Speciallæge i Almen medicin, André Soos
Speciallæge i Reumatologi, Finn Johannsen
Speciallæge i Almen medicin, Niels Jensen

DSMM har i skrivende stund 746 medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har i det forløbne bestyrelsesår 2008/2009 afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder samt ét
bestyrelsesdagsseminar.
Bestyrelsen har arbejdet med:


Konsolidering af de seneste års frugtbare arbejde med at sikre fremgang for selskabets kurser.



Planer for nyt indsatsområder: Der er arbejdet med den muskuloskeletale medicins videnskabelighed, herunder studier af undersøger- og undersøgelsesvariabilitet, neurofysiologi samt
anvendelse af audit-metoden.



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



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



Disponering af ryg- og ekstremitetsstoffet på Basiskurset.



Etablering af tidsskriftet International Journal of Muskuloskeletal Medicine som medlemsblad for
selskabets medlemmer.



Planlægning og gennemførelse af Årsmøder i samarbejdet med Uddannelsesudvalget.



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



Internationalt samarbejde i FIMM, herunder stillingtagen til uro og splittelsen i forholdet mellem
FIMM og Academy.



Etablering af ny hjemmeside for selskabet.



Nye arbejdsmetoder for bestyrelsesarbejdet, herunder anvendelse af Skype-telefonmøder og
bestyrelsesseminar.

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.

Palle Holck.
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Uddannelsesudvalg:
Kursussituationen i 2008/2009 er i stabil bedring i forhold til for få år siden.
Specielt Basiskurserne er velsøgte, og vi har i år gennemført det første Nålekursus gennem
flere år - med succes.
Uddannelsesudvalgets medlemmer er:
 Niels Jensen (Formand)
 Lisbeth Wemmelund
 Finn Johannesen
Uddannelsesudvalgets formand vil senere på generalforsamlingen fortælle om kursussituationen

Specialepolitisk udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i Specialepolitisk udvalg.
Udvalgets medlemmer er:
 Lars Remvig (Formand)
 Pierre Schydlowsky
 Berit Schiøttz-Christensen
 Palle Holck

Økonomiudvalg:
Der henvises til kassererens beretning.
Udvalgets medlemmer er:
 Lars Faldborg (Formand)
 Peter Silbye
 Niels Jensen

Redaktionsudvalg og bladsituationen:
Vores nye blad er International Journal of Muskuloskeletal Medicine, som publicerer videnskabelige artikler indenfor den muskuloskeletale medicin. Det er hensigten, at bladet skal
indeholde et indstik med informationer fra og om selskabet, aktiviteter, faglige artikler og
annoncering af kurser og Årsmøder. Arbejdet med sikring af indstik har været vanskeliggjort af,
at vi ikke i rimelig god tid kan få oplyst deadlines for udsendelse af bladet. Vi arbejder med at
etablere en ’bank’ med stof til indstikket og indbyder alle, som har noget, der kunne finde
anvendelse i indstikket om at kontakte Redaktionsudvalget.
Udvalgets medlemmer er:
 Palle Holck (Formand)
 Jette Korsgaard

Mødeudvalg:
Vi havde igen stor succes med vores årsmøde i oktober/november 2008, hvor der var ca. 80
deltagere, overvejende alment praktiserende læger og yngre reumatologer. Emnet var “RUNDT
OM NAKKEN” Fokus på langvarige nakkesmerter. Det var en meget inspirerende dag, og
workshops på 2. dagen var velbesøgte og gav anledning til mange forhånds-tilmeldinger til
vores kurser. Festen i forbindelse med Årsmødet må ikke forglemmes. Jeg tror ikke, der
danses så meget i andre videnskabelige selskaber! Udgifterne til Årsmødet var holdt i ave ved
en øget deltagerbetaling.
Årsmødet 2009 er datosat til den 6. – 7. november med temaet “RUNDT OM BÆKKENET”
Fokus på langvarige bækkensmerter, og det bliver efter samme devise som de tidligere år. Alle
landets praktiserende læger, reumatologer og yngre almen medicinere og reumatologer in spe
inviteres. På 2. dagen vil der vanen tro være workshops. Glæd dig allerede nu!
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Udvalgets medlemmer er:
 Peter Silbye
 André Soos
 Niels Jensen
 Jette Korsgaard
 Palle Holck

Nordisk kontaktudvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i Nordisk kontaktudvalg.
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 Jette Korsgaard.

Videnskabeligt udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i Videnskabeligt udvalg.
Udvalgets medlemmer er:
 Palle Holck (Formand)
 Berit Schiøtts-Christensen
 Finn Johannsen
 Henning Bliddal
Der er ikke kommet forslag til Columnaprisen.

FIMM:
Der har i en længere periode været uro i FIMM med risiko for organisatorisk splittelse mellem
FIMM og Academy. Bestyrelsen har løbende været orienteret, har diskuteret situationen og
taget det standpunkt, at vi ville arbejde for at bevare Academy indenfor FIMM.
Allan Graversen og Palle Holck deltog den 25. – 27. september 2008 i FIMM’s Generalforsamling i Varna, Bulgarien. Mødet var noget af en stormfuld gyser, men efter mange
diskussioner, mødeafbrydelser og forhandlinger blev resultatet, at Academy trådte ud af
organisationen med FIMM, men at der som en salomonisk løsning blev udfærdiget et
dokument, der forsikrede et fortsat nært samarbejde med løbende gensidig orientering. Mødet
sluttede i fuld fordragelighed i sol fra en blå himmel og med udsigt over Sortehavet.
Bestyrelsen har senest meldt tilbage på forespørgsel fra FIMM, at vores Diplomuddannelse
forudsætter 250 kursustimer. Der pågår bestræbelser på en harmonisering, som har et politisk
sigte.

Nordisk kongres for Almen Medicin:
Peter Silbye, Allan Graversen og Palle Holck leverede et vellykket foredrag med praktiske
demonstrationer i forbindelse med Nordisk kongres for Almen Medicin i København den 14.
maj 2009. Foredraget var med titlen: Ouch – Ouch – Ouch. My back hurts. This is how you
manage it. A workshop from Danish Society of Musculoskeletal Medicine (DSMM).
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MTV-rapport, Tidlig tværdisciplinær og tværsektoriel indsats overfor patienter
med ondt i ryggen:
Lars Faldborg har i egenskab af praktiserende læge været udpeget af Sundhedsstyrelsen i
forhold til udfærdigelse af MTV-rapport: Tidlig tværdisciplinær og tværsektoriel indsats overfor
patienter med ondt i ryggen.
Palle Holck har siden primo 2008 været DSMM’s repræsentant i referencegruppe til Sundhedsstyrelsens MTV-rapport på rygområdet vedr. tidlig tværdisciplinær og tværsektoriel indsats
overfor patienter med ondt i ryggen. Tilsvarende har Gerd Lyng været udpeget som repræsentant i referencegruppen fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).
Vores arbejde i forhold til MTV-rapporten har medvirket til at sikre, at diagnostik forankres hos
læger, ikke mindst med den praktiserende læge som ’spilfordeler’. Tilsvarende er det muskuloskeletale behandlingstilbud ført frem.

Mange hilsner

Palle Holck
Formand
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