
 
Referat af DSMM´s Bestyrelsesmøde 

23. april 2018 kl. 16.00, Comwell Kolding 
 
 

1. Evt. afbud 
Afbud fra Salli Rose.  
 

2. Godkendelse af Bestyrelsesmødereferat 6. februar 2018 
Referatet godkendt. 

 
3. Konstituering af bestyrelsen 

• Uddannelsesudvalgsformand: Charlotte. 
• Næstformand: Berit Schiøttz-Christensen. 
• Sekretær og webmaster: Peter Stæhr. 
• Uddannelsesudvalg: Charlotte, Lisbeth, Karen, Lars og Peter Silbye.  
• Webudvalg: Peter Stæhr og Charlotte. 
• Jubilæumsudvalg: Karen, Charlotte, Helle, Frederikke og Salli. 
• Videnskabeligt udvalg: Helle, Berit og Finn Johannsen. 
• Journaludvalg og Brochureudvalg: Charlotte og Helle. 
• Sanghæfteudvalg: Morten. 
• IT-konsulent: Claus Voglhofer. 
• Revisor: Sanne Metzsch, PVC Revision, Hillerød. Mulighed for Kunde-

regnskabssystem skal undersøges. Morten, Charlotte og Annette vil få et møde med 
Sanne. 

 
4. Meddelelser fra formanden 

• FIMM, IAMMM, ESSOMM – intet nyt udover hvad vi hørte på generalforsamlingen. 
• LVS, Tilskud til udenlandske undervisere. Vi står som nr 1 på venteliste for at få 

tilskud til Michael Kuchera. 
• Tilbud fra First, Odense. Ikke interessant, er afvist. 
• Presseomtale.  
o kontakt til PLO. Helles brev til PLO er besvaret, vi blev henvist til: 

▪ Kontakte DSAM, evt. tilbyde assistance til udarbejdelse af forløbsplan 
for kroniske lænderygsmerter 

▪ Kontakte PLO-Efteruddannelse vedr. systematisk efter uddannelse i 
bevægeapparatet 

▪ Kontakte Forhandlingsudvalget, Marie Larsen msl.plo@dadl.dk med 
dokumentation / projekter vedr. rygbehandling i almen praksis mhp. 
Overenskomst 2021. 

Helle og Berit vil finde noget videnskab til Forhandlingsudvalget. Niels og 
Charlotte vil kontakte DSAM og PLO’s Efteruddannelse. 

o Udsendelse med Peter Geisling? 
 Helle vil kontakte PG. Charlotte, Lars og Niels vil overveje deltagelse i projektet. 

o Tættere samarbejde med idrætsmedicinerne? 
Det var der stemning for, ligeledes med Akupunkturselskabet. 

 
5. Kalender   

• 27. – 28. april: møde i FIMM Education Bord i Prag. Helle vikarierer for Karen 
• 7. juni: Ålborg Universitet: www.forskningmusklerogled.dk : unge med smerter. 
• 15. – 16. juni: ESSOMM instructor course i Rom. Karen + Lars deltager 

mailto:msl.plo@dadl.dk
http://www.forskningmusklerogled.dk/


• 24. – 25. august: Bestyrelse – lærerseminar. For Bestyrelsen og alle lærere. 
• 7. – 8. september: IAMMM konference i Zürich. Berit deltager og vil referere til 

bestyrelsen efterfølgende. 
• 11. oktober: FIMM generalforsamling i Paris. Karen, Helle og Peter 
• 12. oktober: FIMM workshops i Paris. DSMM betaler kursusafgift og middag for 

lærere og bestyrelsesmedlemmer, der vil deltage. Karen, Lars og Helle har 
workshop vedr. sjalsgrebet. 

• 13. – 14. oktober: FIMM/SOFMMOO konference i Paris (hovedsagelig på fransk). 
Ingen deltagelsestilskud fra DSMM. 

• 10. – 14. december: ESSOMM vinterkonference i Lech, Østrig.  
• 29. – 30. marts 2019: DSMM´s 50 års jubilæum. Alle i bestyrelsen og lærere 

deltager.  
 

6. Meddelelser fra sekretæren 
Ikke noget nyt udover hvad der er refereret på Generalforsamlingen. 

 
7. Meddelelser fra kasserer 

• Overdragelse af kasserer rollen. 
Jyske Bank beholdes om muligt. Morten og Charlotte skal have hæveret. 
Billeddokumentation fra hele bestyrelsen blev indsamlet. 

• Overtagelse af DADL´s administration af kursustilmelding blev udsat til senere, hvor 
vi har bedre tid til at gennemdiskutere konsekvenserne/arbejdsmængden. 

 
8. Meddelelser fra Uddannelsesudvalget 

• Kursus status. 
For tidligt at konkludere noget.  

• Systematisk efteruddannelse, den diagnostiske udfordring. Charlottes tilbud er 
afvist. Har bedt om begrundelse, så vi kan omforme vores tilbud. 

• Vi besluttede at udbyde et nyt supplerende Begynderkursus på La Santa. Titel: Elsk 
din ryg-patient, et kursus om ryg, under- og overekstremiteter. Planlægges som 1 
uges-kursus i uge 5, 2019. Skal fungere sideløbende med det sædvanlige 
Basiskursus. Øvelseskurset bliver i stedet flyttet til efteråret 2019.  

• Det blev besluttet at købe en halvsidig annonce i Månedsskriftet.  
• Uddannelsesudvalget vil arbejde videre om en samlet plan for uddannelsen. Lægger 

det frem på næste bestyrelsesmøde. 
• Injurimap. Vi har understøttet reklamen om Injurymap, hvor vi er nævnt. Accept. 
• Undervisning i Akupunkturforeningen. Peter Silbye har undervist om 

palpationsteknik, det var positivt. 
• Charlotte har undervist i MM i Maja Kaltoft´s 12-mandsforening. Det gik fint. 
• Skriftlig meddelelse fra Salli, YL: 

o Salli har skrevet artikel om Årsmøde 2017. Var i Prakticus dec. 17  
o Line (rabattist) har skrevet artikel om Basiskurset. Var i Prakticus marts 18 
o FYAM møde med kiropraktor Jacob West, med positiv reklame for DSMM. 

• Undervisning af YL i FYAM. Peter Silbye og Annette er parat. 
• Undervisning på lægedage? Karen vil undersøge mere. 
• Berit har overvejelser vedrørende MM’s tilknytning til Universitetet. Fremlægger 

det på næste bestyrelsesmøde. 
 

9. Videnskabeligt udvalg – status: 



• Vi har en ansøgning fra Ph-D studerende, der er hovedforfatter på en artikel om 
tilbagevenden fra arbejde efter nakke-skuldersmerter, skrevet på baggrund af en 
randomiseret klinisk undersøgelse, men hun er ikke langt nok til Columnaprisen. 

• Tore har haft opslag i Practicus og på almen medicinsk instituts (KU) hjemmeside 
(kontaktperson: Karalin Alexa Kiraly Broholm, kakb@sund.ku.dk)  uden effekt. 

• Tore har kontaktet AU og Forskningsenheden for almen medicin på Aalborg 
Universitet. De har ikke mulighed for at slå noget op ang. columnaprisen, og de har 
ikke umiddelbart kandidater.  

• Berit har et forslag, som hun vil sende flere oplysninger om. 
• Der var også overvejelser om mulighed for en idrætsmedicinsk kandidat. 

 
10.  DSMM´s 50 års jubilæum i 2019 – status: 

Nåede vi ikke ret meget om, så status/ideer er stadig: 
Evt. hyre kongresbureau 
Hovedemne: Rundt om Muskuloskeletal Medicin 

• DSMM´s historie ved Torben Halberg 
• Hvordan kan MM bruges i almen praksis i dag? 
• Status – MM forskning 

o Berit Schiøttz- Christensen 
• Status – Smertebehandling 

o Evt. Christina Brock, perifer og central sensitivering, Smerteforsker 
(smertefysiologi, tidl. dyrlæge) 

o Peter Michael Nielsen (bastoner og smerter). Fra Årsmøde 2017 
• Status billeddiagnostik 

o radiolog Mikael Boesen (bl.a. Osteoartrose, Modic-forandringer) 
• Jens Søndergaard som foredragsholder?  

Invitere æresmedlemmer, tidligere formænd 
Uddeling af Columnaprisen 
Flere workshops: YL/begyndere og Øvede 
Overveje annoncering pr. brev til praktiserende læger 
Pris for deltagelse? 

 
11.  Eventuelt 

Intet 
 

12.  Dato næste møde 
Bliver hos Charlotte. Morten vil snarest lave en Doodle, som vi andre lige så snarest 
svarer på. 

 
Referent:  Peter Stæhr 
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