
	  
Referat	  af	  DSMM´s	  Bestyrelsesmøde	  2.	  april	  2016	  kl.	  14.00	  

	  
	  
1. Evt.	  afbud	  

Tore	  Karsø	  
	  

2. Godkendelse	  af	  Bestyrelsesmødereferat	  12/1-‐16	  
Referatet	  blev	  godkendt.	  
	  

3. Konstituering	  af	  Bestyrelsen	  
• Niels	  takker	  af	  som	  seniormedlem	  af	  bestyrelsen.	  	  

Formanden	  takkede	  Niels	  for	  hans	  store	  indsats,	  både	  for	  DSMM	  og	  for	  hjælpen	  til	  
hendes	  opstart	  som	  formand.	  	  
Niels	  takkede	  formanden	  for	  hendes	  indsats	  på	  posten.	  

• Karen	  blev	  genvalgt	  til	  næstformand.	  
• Peter	  Stæhr	  blev	  genvalgt	  til	  sekretær	  og	  webmaster.	  
• Tore	  Karsø	  træder	  ind	  i	  Uddannelsesudvalget.	  Lars	  Faldborg	  vil	  godt	  være	  med	  i	  

udvalget,	  men	  ikke	  som	  formand.	  Bestyrelsen	  vil	  meget	  gerne	  bruge	  Lars	  ad	  hoc.	  
Uddannelsesudvalget	  består	  således	  af	  Peter	  Si,	  Tore,	  Lisbeth	  og	  Lars	  .	  

	  
4. Meddelelser	  fra	  formanden	  

• FIMM	  planlægger	  en	  ændring	  af	  deres	  vedtægter	  på	  følgende	  områder:	  
o Skift	  af	  status	  fra	  federation	  til	  convention	  evt.	  med	  underinddeling	  i	  4	  

Verdensdele	  
o Beslutninger	  skal	  være	  bindende,	  for	  de	  lande	  /	  selskaber	  der	  er	  med	  til	  at	  

vedtage	  dem	  
o Mulighed	  for	  vetoret	  
o Mulighed	  for	  deltagelse	  af	  mere	  end	  1	  selskab	  pr.	  land	  
o Mindstekrav	  til	  de	  deltagende	  selskaber	  med	  henblik	  på	  medlemstal	  og	  

uddannelse	  
o Engelsk	  skal	  også	  være	  officielt	  sprog,	  sammen	  med	  tysk	  og	  fransk	  

• Wonca:	  Charlottes	  og	  Peters	  kongresgebyr	  bliver	  betalt	  af	  Region	  Sjælland.	  	  DSMM	  
betaler	  for	  tabt	  arbejdsfortjeneste	  sv.t.	  Efteruddannelsesudvalgets	  takster.	  DSMM	  
betaler	  for	  oversættelse	  til	  engelsk,	  også	  af	  Peter	  Si´s	  artikel	  til	  Månedsskriftet.	  

• På	  baggrund	  af	  	  det	  Consensus	  Curriculum,	  vi	  har	  lavet	  i	  ESSOMM,	  kan	  MM	  i	  UEMS	  
nu	  beskrives	  som	  ”additional	  Competence”	  for	  europæiske	  specialister.	  Det	  er	  den	  
samme	  status	  MM	  har	  i	  Frankrig,	  Schweitz,	  Østrig	  og	  Tyskland.	  

• Styrelsen	  for	  Patientsikkerheds	  undersøgelse	  af	  området	  for	  manuel	  behandling.	  
Helle	  har	  sendt	  høringssvar,	  som	  støtter	  fysioteapeuterne.	  	  

• Undervisning	  på	  Masterplan	  i	  ekstremiteter.	  Norbert	  Dehoust	  fra	  Tyskland	  er	  
spurgt	  men	  har	  endnu	  ikke	  svaret.	  Hans	  behandlingsmetoder	  virker	  interessante.	  
Helle	  vil	  gå	  videre	  med	  at	  skaffe	  undervisere	  til	  vore	  kurser	  i	  Danmark.	  

• Helle	  har	  spurgt	  de	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  om	  deres	  kendskab	  til	  de	  
tyske	  behandlingsmetoder.	  De	  kender	  dem	  heller	  ikke.	  

• Columnapris.	  Berit	  har	  foreslået	  ph.d.	  stud.	  Allan	  Riis,	  Forskningsenheden	  i	  Region	  
Nordjylland.	  

• Hotel	  Christiansminde	  Svendborg	  har	  tilbudt	  sig	  som	  kursussted.	  	  Det	  har	  ikke	  
interesse.	  

	  



5. Kalender	  	  
o Peter	  Si´s	  artikel	  om	  nakkesmerter	  udkommer	  til	  maj	  i	  Månedsskriftet	  
o Konference	  om	  forskning	  om	  sundhed	  i	  muskler	  og	  led,	  Syddansk	  Universitet	  	  19.	  

maj	  www.forskningmusklerogled.dk Helle	  har	  meldt	  sig	  til	  (privat)	  
o ESSOMM	  møde	  9.	  –	  11.	  juni	  2016	  i	  Rom.	  Karen	  og	  Helle	  deltager.	  
o WONCA	  conference	  15.	  –	  18.	  juni	  2016	  i	  København.	  Peter	  Si	  og	  Charlotte	  har	  en	  

præsentation.	  	  
o FIMMs	  generalforsamling	  	  15.	  –	  18.	  september	  2016	  i	  Bulgarien.	  Helle	  +	  Karen	  

deltager	  
o World	  Congress	  in	  low	  back	  pain	  31/10	  –	  3/11	  2016	  i	  Singapore.	  Helle	  +	  Peter	  St.	  

(på	  rejselegat)	  deltager.	  
o Dansk	  Kiropraktorforenings	  faglige	  konference	  11.	  –	  12.	  november	  
o IAMMM	  25.	  –	  26.	  nov.	  Padova	  Italien	  (diskussionsemne:	  fascia)	  (samtidig	  med	  

MET	  B)	  Helle	  deltager.	  Meget	  gerne	  én	  til.	  Besluttes	  senere.	  
o ESSOMM	  vinterconference	  12.	  –	  15.	  december	  2016	  i	  Lech,	  Østrig	  

	  
6. Meddelelser	  fra	  sekretæren	  

• Hjemmeside	  
o Status.	  Alle	  medlemmerne	  burde	  nu	  kunne	  logge	  sig	  på	  Intranettet.	  Der	  har	  

været	  enkelte,	  det	  er	  mislykkedes	  for,	  men	  de	  har	  fået	  hjælp.	  Der	  blev	  rejst	  
spørgsmål	  om,	  hvorvidt	  nogle	  lægers	  spamfilter	  har	  opfattet	  mail	  fra	  
Kenneth	  som	  spam	  og	  smidt	  den	  i	  brokkassen.	  I	  så	  fald	  kan	  uheldige	  
medlemmer	  henvende	  sig	  til	  sekretæren	  og	  få	  en	  ny	  kode.	  

o Peter	  Silbye	  skriver	  brev	  til	  diplomlægerne	  om	  recertifisering.	  
Peter	  Stæhr	  reetablerer	  listen	  over	  diplomlæger	  på	  hjemmesiden.	  

o Litteraturhenvisning	  på	  hjemmesiden.	  Niels	  vil	  lige	  re-‐tænke	  og	  vende	  
tilbage	  med	  supplement.	  

o Liste	  over	  Aps.	  Charlotte	  arbejder	  på	  det.	  
• Medlems	  status	  

	   Pr.	  9/3-‐16	  er	  vi	  518	  medlemmer.	  Det	  er	  36	  færre	  end	  1	  år	  tidligere.	  
• Ny	  kursusdiamant	  med	  timetal	  er	  kommet	  på	  hjemmesiden.	  
	  

7. Meddelelser	  fra	  kassereren	  
• Konti	  status.	  Økonomien	  er	  stadig	  solid,	  så	  det	  gør	  ikke	  noget,	  at	  enkelte	  kurser	  

giver	  underskud.	  
• Uddannelsesudvalgets	  formands	  transaktionsberettigelse	  til	  konto	  i	  Jyske	  Bank.	  

Dette	  er	  mislykket	  p.gr.a.	  bankens	  skiftende	  udmeldinger.	  
	  
8. Meddelelser	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  

• Kursus	  status.	  Der	  er	  følgende	  tilmeldinger	  til	  de	  kommende	  kurser:	  MET	  A:	  10,	  
Master:	  12,	  Basis	  efterår:	  8,	  CST	  +	  MFR:	  2	  
Peter	  Silbye	  forsøger	  at	  etablere	  Øvelseskursus	  på	  La	  Santa	  i	  uge	  5	  i	  2017.	  

• Kursusplanen	  for	  2017	  er	  klar.	  Lisbeth	  vil	  sørge	  for	  fordeling	  af	  
undervisningsopgaverne.	  

• Nye	  læreremner.	  Alle	  nuværende	  lærere	  bedes	  have	  antennerne	  ude	  efter	  egnede	  
emner.	  Peter	  Si	  vil	  spørge	  Hans	  Christian	  Lauritsen.	  

• Beskrivelse	  af	  selskabet	  på	  engelsk	  til	  hjemmesiden.	  Peter	  Silbye	  laver	  et	  dansk	  
udkast,	  som	  Karen	  vil	  arbejde	  videre	  med.	  

• Sponsorering	  fra	  medicinindustrien	  (forespørgsel	  fra	  GSK).	  Vi	  takker	  nej.	  



• Hvad	  skal	  æresmedlemmer	  betale	  for	  Kurser/Årsmøder?	  
De	  skal	  betale	  kostpris	  til	  både	  Årsmøde	  og	  andre	  kurser.	  

• Nye	  reflekshamre	  og	  elastikker	  er	  købt.	  Et	  stående	  skelet	  er	  bestilt	  (fleksible	  
Freddy).	  
	  

9. Årsmøde	  2016	  
• Tilslutningen	  til	  evaluering	  var	  ringe,	  men	  de	  indkomne	  evalueringer	  var	  positive.	  

Næste	  gang	  skal	  der	  programlægges	  5	  minutter	  til	  evaluering,	  evt.	  inden	  sidste	  
indlæg(?).	  Skal	  diskuteres	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  Helle	  og	  Peter	  St	  laver	  mere	  
statistik.	  

• Tilskud	  fra	  LVS	  til	  Ruth.	  Annette	  søger	  tilskud.	  
• Evt.	  

	  
10. Meddelelser	  fra	  PR	  udvalget	  

• Lægeforeningen	  vil	  fremover	  ikke	  sende	  mails	  på	  vore	  vegne	  til	  alle	  PLO’ere.	  De	  må	  
gerne	  sende	  brev	  til	  PLO’ere.	  Men	  det	  er	  en	  dyr	  løsning.	  

• Status	  over	  elektronisk	  evalueringsskema.	  Stor	  tilfredshed	  med	  metodikken	  og	  
skemaets	  indhold.	  

	  
11. Opfølgninger	  fra	  tidligere	  bestyrelsesmøder	  (behandles	  på	  mødet	  når	  der	  er	  nyt	  

at	  berette	  og	  med	  hensyntagen	  til	  tiden)	  
• Artikel	  til	  Månedskriftet	  eller	  Praktikus	  om	  hverdagen	  som	  praktiserende	  læge	  med	  

Manuel	  Medicin	  (Annette?)	  
• Anatomiatlas	  til	  lærerne	  (Thieme	  /	  Visible	  body)	  (Peter	  Si,	  Helle)	  
• Arbejdsgruppe	  vedr.	  manuelmedicinsk	  journal,	  koblet	  til	  Finn	  Johansens	  

elektroniske	  journaler	  	  -‐	  Hvem	  vil	  deltage?	  
• Nye	  brochurer	  med	  QR	  koder(Helle,	  PR	  udvalg)	  
• Instruksvideoer	  til	  hjemmesiden,	  evt.	  med	  Torben	  som	  behandler,	  optages	  på	  

masterkursus	  eller	  lærermøde	  (evt.	  u/	  lyd).	  
• Mulig	  læreruddannelse	  med	  internationale	  kræfter:	  

o Undervisning	  ved	  Norbert	  Dehoust	  (Helle)	  
o Undervisning	  ved	  Mike	  Kuchera	  (Helle,	  Niels)	  
o Undervisning	  ved	  Herman	  Locher,	  efter	  vi	  har	  fået	  de	  nye	  lærerbøger	  fra	  

Tyskland,	  og	  efter	  et	  målrettet	  lærermøde	  (Helle,	  Karen)	  
o Kursus	  fra	  Jones	  instituttet	  i	  DK?	  

• Emne	  til	  Årsmøde	  2017:	  Rundt	  om	  Thorax	  
• Arrangementer	  i	  forbindelse	  med	  DSMM´s	  50	  års	  jubilæum	  i	  2019?	  

	  
12. Eventuelt	  

Nye	  T-‐shirts.	  Karen	  vælger	  model	  med	  DSMM’s	  logo	  og	  uden	  anden	  udsmykning.	  
Herefter	  sender	  hun	  Link	  til	  lærerne	  mhp.	  individuel	  bestilling.	  
Kinesiologi-‐tape,	  skal	  vi	  skaffe	  det?	  Finn	  Johansen	  går	  ind	  for	  det.	  Han	  må	  introducere	  
det	  på	  næste	  lærermøde.	  	  
	  

13. Næste	  møde	  
16/8	  2016	  kl.	  17.15,	  Bondetinget	  24,	  Roskilde.	  
	  


