
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  22/9	  2014	  

	  
1)	  	  Afbud	  

• Afbud	  fra	  Karen	  og	  Anders.	   	  
	   	  
2)	  	  Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  10/6-‐14	  

• Referatet	  godkendt	  
	  
3)	  	  Opfølgning	  på	  Bestyrelsesmøde	  10/6-‐14	  

• Nordisk	  kongres	  i	  MM?	  PSi	  vil	  fortsat	  undersøge	  det.	  
• Jydsk	  arbejdsgruppe	  til	  udarbejdelse	  af	  forslag	  til	  	  muskuloskeletalt	  emne	  til	  NKR.	  	  

Tidsfrist	  for	  indsendelse	  af	  forslag	  er	  uvis.	  Måske	  findes	  der	  vejledninger	  i	  andre	  
lande?	  Karen	  er	  usikker	  på,	  om	  der	  er	  interesse,	  men	  vil	  forsøge	  igen.	  

• Sangbogstatus.	  Karen	  arbejder	  videre	  på	  projektet.	  
	  
4)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  

• MM	  som	  fagområde.	  Oplægget	  er	  behandlet	  i	  LVS,	  og	  vi	  er	  anerkendt	  som	  
fagområde.	  

• Forretningsorden,	  forslag	  til	  opdatering?	  Den	  foreliggende	  forretningsorden	  blev	  
gennemgået.	  Der	  var	  forslag	  til	  adskillige	  rettelser.	  Formanden	  vil	  ud	  fra	  
diskussionen	  forfatte	  og	  udsende	  et	  forslag	  til	  gennemgang	  på	  næste	  
bestyrelsesmøde.	  

• Ny	  vejledning	  vedr.	  tilskud	  til	  kurser.	  Godkendt	  med	  enkelte	  rettelser.	  Formanden	  
vil	  renskrive	  og	  udsende	  den	  til	  bestyrelsen.	  	  

• Ny	  Udgiftsrefusion-‐seddel	  blev	  vedtaget.	  Udsendes	  til	  bestyrelsen.	  
• Udvalgsbeskrivelser.	  Uddannelsesudvalget	  er	  fastsat	  til	  at	  have	  5	  medlemmer.	  Det	  

er	  for	  mange	  -‐	  skal	  fremover	  kun	  have	  3	  medlemmer.	  Forslag	  skal	  fremlægges	  på	  
næste	  generalforsamling.	  

• FIMM	  
o Helle	  gav	  kort	  referat	  fra	  generalforsamlingen	  i	  Bratislava,	  Slovakiet.	  Der	  er	  

utilfredshed	  med,	  at	  fransk	  er	  det	  tvungne	  sprog	  på	  alle	  officielle	  papirer,	  fordi	  
FIMM	  er	  registreret	  med	  basis	  i	  den	  fransktalende	  del	  af	  Belgien.	  
Kommunikation	  på	  møder	  og	  korrespondancer	  er	  engelsk.	  Der	  vil	  komme	  
forslag	  fra	  bestyrelsen	  om	  løsning	  af	  dette	  problem.	  Belgien	  bliver	  ekskluderet	  af	  
FIMM	  p.gr.a.	  manglende	  kontingentbetaling	  i	  3	  år.	  Helle	  blev	  valgt	  ind	  i	  
Sundhedspolitisk	  udvalg	  og	  Uddannelsesudvalget.	  Peter	  Stæhr	  blev	  valgt	  ind	  i	  
Økonomiudvalget.	  

o 2015	  i	  København	  –	  ad	  hoc	  udvalg,	  officiel	  arrangør,	  videnskabeligt	  møde?	  
Danmark	  blev	  valgt	  som	  arrangør	  i	  2015.	  Det	  bliver	  den	  4/9-‐15	  i	  København.	  Det	  
er	  FIMM’s	  50.	  møde.	  Arrangøren	  betaler	  for	  Get-‐together	  party	  på	  
ankomstdagen.	  Bestyrelsen	  overvejer	  også	  at	  betale	  for	  middagen	  efter	  
generalforsamlingen.	  Vi	  vil	  undersøge	  muligheden	  for	  at	  invitere	  hele	  
bestyrelsen	  og	  lærerstaben.	  Det	  vil	  forventeligt	  være	  svært	  at	  skaffe	  rimelige	  
hotelværelser	  til	  100	  Euro,	  som	  er	  FIMM’s	  max.	  Der	  blev	  nedsat	  en	  
arbejdsgruppe:	  Helle,	  Niels	  og	  Peter	  Stæhr.	  

• ESSOMM	  Scientific	  Winter	  Conference	  8.	  –	  11.	  dec.	  2014.	  Ingen	  deltagelse	  fra	  
DSMM’s	  bestyrelse.	  Men	  der	  er	  mulighed	  for	  alle	  interesserede	  for	  at	  deltage	  –	  
tilmelding	  direkte	  via	  Essomm’s	  hjemmeside.	  

• Instructor	  Course	  and	  General	  Assembly	  2015:	  12.	  –	  13.	  juni	  	  2015	  i	  Rom.	  Deltagelse	  
diskuteres	  på	  et	  senere	  bestyrelsesmøde.	  



• UEMS.	  FIMM’s	  Sundhedspolitiske	  udvalg	  skal	  formulere	  uddannelsesstandarder	  for	  
MM	  til	  brug	  i	  UEMS.	  

• Academy	  (Oktober	  30.,	  31.	  2014,	  Berlin).	  Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  deltager,	  
financieret	  andet	  sted	  fra.	  Berit	  vil	  godt	  give	  et	  referat	  fra	  mødet	  til	  os.	  

	  
5)	  	  Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Medlemsstatus.	  Vi	  er	  nu	  577	  medlemmer.	  Det	  er	  24	  færre	  end	  1/1-‐14.	  
• Hjemmesiden.	  Kenneth	  er	  rykket	  for	  de	  lovede	  referencer	  til	  hans	  tidligere	  

hjemmesider.	  Han	  har	  ikke	  reageret,	  og	  sammenstillet	  med	  tidligere	  problemer	  med	  
hans	  lange	  reaktionstider	  vil	  bestyrelsen	  indsamle	  alternative	  muligheder.	  
Charlotte,	  Peter	  Silbye	  og	  Urfan	  gør	  dette.	  NB:	  Midt	  under	  bestyrelsesmødet	  tikker	  
en	  mail	  ind,	  hvor	  Kenneth	  tilbyder	  8.000	  kr.	  i	  rabat,	  hvis	  vi	  bestiller	  inden	  ugens	  
udgang.	  
	  

6)	  	  Meddelelser	  fra	  kassereren	  
• Ny	  højrentekonto	  i	  Lægernes	  Pensionsbank.	  Vedtager	  750.000	  kr.	  sat	  i	  LPB	  med	  2	  

års	  binding,	  250.000	  kr.	  og	  257.000	  kr.	  på	  to	  konti	  i	  Jyske	  Bank,	  bundet	  i	  hhv.	  3	  og	  1	  
år.	  	  

• E-‐box	  er	  nu	  etableret.	  
• Regning	  fra	  FIMM	  2013	  og	  2014	  er	  betalt.	  Annette	  fik	  oversigt.	  
• Økonomisk	  støtte	  fra	  LVS	  til	  Arianne’s	  deltagelse	  i	  Årsmødet	  er	  modtaget.	  

	  
7)	  	  Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kurser	  –	  status.	  Der	  er	  17	  tilmeldt	  MET	  B,	  incl.	  3	  bestyrelsesmedlemmer.	  
• 19	  tilmeldt	  Basiskurset,	  incl.	  1	  bestyrelsesmedlem	  samt	  2	  YL-‐gratister.	  
• 8	  tilmeldt	  CST-‐MFR.	  
• 2	  tilmeldte	  til	  Øvelseskurset,	  som	  snart	  har	  deadline.	  Må	  højst	  sandsynligt	  aflyses.	  
• YL	  på	  basiskursus.	  Der	  var	  15	  ansøgere	  til	  gratis	  kursus,	  2	  er	  udvalgt.	  Vi	  skal	  først	  

annoncere	  tilbuddet	  igen	  ultimo	  december,	  så	  YL	  kan	  søge	  i	  januar	  og	  februar.	  
• Uddannelsesudvalget	  vil	  undersøge	  mulighed	  for	  at	  lave	  Øvelseskursus	  på	  Comwell	  

Sportshotel	  i	  Rebild.	  Det	  bliver	  i	  så	  fald	  senere	  på	  året	  2015.	  
• YL	  region	  Sjælland	  har	  haft	  temadag	  om	  MM.	  Der	  var	  hhv.	  90	  og	  80	  deltagere.	  Stor	  

interesse	  blandt	  deltagerne.	  
• Lærermøde	  i	  Rold?	  Blev	  besluttet	  at	  finde	  dato.	  Helle	  vil	  undersøge	  muligheden	  for	  

at	  få	  Michael	  Kuchera	  til	  at	  undervise.	  Det	  blev	  desuden	  besluttet	  i	  sammenhæng	  
med	  dette	  at	  lave	  et	  arrangement	  for	  lærere,	  bestyrelse,	  	  tidligere	  lærere	  og	  tidligere	  
bestyrelsesformænd.	  Ægtefæller	  inviteres	  til	  at	  deltage	  i	  den	  sociale	  del	  mod	  
selvbetaling.	  	  NB:	  Huske	  fællesfoto	  af	  lærerstaben,	  til	  hjemmesiden.	  

	  
8)	  	  Årsmøde	  2015	  

• 20/3-‐15.	  Der	  blev	  nedsat	  et	  arbejdsudvalg:	  Karen,	  Charlotte,	  Morten,	  Niels	  og	  Peter	  
Silbye.	  Emnet	  kunne	  blive	  ”Foden”.	  Ideer	  til	  undervisning/undervisere	  sendes	  til	  
Peter.	  Gruppen	  mødes	  24/11	  kl.	  17.30	  hos	  Charlotte,	  Åmosevej	  7,	  2670	  Greve.	  

	  
9)	  	  Eventuelt	  

• Gave	  til	  Torben	  og	  Gerd,	  der	  bliver	  70	  år	  hhv.	  17/11	  og	  18/10.	  Niels	  og	  Peter	  Silbye	  
sørger	  for	  gaver.	  

• Henrik	  Thomsens	  skrift,	  som	  er	  sendt	  til	  Ugeskriftet.	  Der	  var	  ikke	  enighed	  om	  hans	  
teorier,	  som	  ikke	  passer	  med	  moderne	  videnskab.	  Niels	  har	  diskuteret	  det	  med	  
Henrik	  Thomsen,	  og	  der	  er	  ikke	  behov	  for	  yderligere	  kommentarer	  fra	  bestyrelsen.	  

• Jan	  Hartvigsens	  artikel	  er	  sat	  på	  hjemmesiden.	  



• Der	  var	  forespørgsel,	  om	  Columnaprisen	  kan	  søges	  af	  udlændinge.	  Det	  kan	  den	  ikke	  
–	  kun	  af	  danske	  læger.	  Peter	  Silbye	  vil	  udarbejde	  forslag	  til	  præcise	  regler,	  så	  de	  kan	  
lægges	  på	  hjemmesiden.	  

• Peter	  Silbye	  har	  fået	  ansøgning	  om	  diplom	  fra	  en	  læge,	  hvor	  der	  mangler	  
dokumentation	  for	  en	  del	  af	  hans	  kursusdeltagelse,	  som	  for	  de	  fleste	  kursers	  
vedkommende	  ligger	  20-‐25	  år	  tilbage.	  Enighed	  om	  afslag	  –	  men	  opfordring	  til	  at	  
deltage	  i	  et	  eller	  flere	  af	  de	  nye	  kurser	  og	  derefter	  søge	  igen.	  

	  
10)	  Næste	  møde	  

• 13/1	  2015	  kl.	  17.00	  hos	  Peter	  Silbye.	  


