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Formandsberetning
Ved Generalforsamlingen den 28. februar 2010

Bestyrelsen for DSMM har i bestyrelsesåret 2009/2010 bestået af:

Speciallæge i Reumatologi og Intern medicin Palle Holck (Formand)
Speciallæge i Almen medicin, Allan Graversen (Næstformand)
Speciallæge i Almen medicin, Karen Goss (Sekretær)
Speciallæge i Almen medicin, Lars Faldborg (Kasserer)
Speciallæge i Almen medicin, Niels Jensen (formand for Uddannelsesudvalget)
Speciallæge i Almen medicin, André Soos
Reservelæge Mikkel Callsen

DSMM har i skrivende stund 717 medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har i det forløbne bestyrelsesår 2010/2009 afholdt i alt 3 bestyrelsesmøder samt ét
bestyrelsesdagsseminar.

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 ikke-
medlemmer, 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.
Der har i bestyrelsesåret desuden, som noget nyt, været annonceret kurser i
Dagens Medicin i forbindelse med Lægedage.
Resultatet af bestræbelserne har ikke været helt så frugtbare som i årerne før.

o Samarbejder med andre selskaber:
Vi har etableret samarbejde med DSAM, således at DSMM var repræsenteret
med et velbesøgt foredrag i forbindelse med Nordisk Kongres for Almen Medicin
i København den 15. maj 2009.
Vi har etableret samarbejder med fysioterapeuter og kiropraktorer i forhold til
etablering af en tværfaglig Master-uddannelse i Muskuloskeletal medicin,
forankret ved Syddansk Universitet.
Vi indgår i et ligeværdigt samarbejde med fysioterapeuterne i forhold til at
arrangere Nordisk Kongres i Muskuloskeletal Medicin i København 2011.
Vi har reageret positivt på henvendelse fra Lægeforeningen i forhold til at tilbyde
undervisning i muskuloskeletal medicin i forbindelse med European Summer
School i London i DSIM-regi. Der var imidlertid ikke aktuel interesse herfor.
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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 er arbejdet med den muskuloskeletale medicins videnskabelighed, herunder studier

af undersøger- og undersøgelsesvariabilitet, neurofysiologi samt anvendelse af audit-
metoden.

o Der har været et enkelt møde i DSMM’s Videnskabelige udvalg, hvor konkrete forslag
har været diskuteret. 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 er som noget nyt tilbudt ét års gratis medlemskab af
selskabet.
DSMM’s positionering i forhold til Dansk Medicinsk Selskab (DMS), Dansk Selskab for Almen
Medicin (DSAM), Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Sundhedsstyrelsen m.m.
Vores samarbejde med tidsskriftet International Journal of Muskuloskeletal Medicine som
medlemsblad for selskabets medlemmer har trods en ihærdig indsat ikke været tilfredsstillende,
fordi forlaget ikke har været tilstrækkelig imødekommende til at sikre, at vi fik indstik med
selskabets informationer til medlemmerne med ved udsendelsen af tidsskriftet. Abonnementet på
International Journal of Muskuloskeletal Medicine er derfor opsagt ultimo 2009. Vi arbejder med
andre muligheder for information til selskabets medlemmer.
Planlægning og gennemførelse af Årsmøder i samarbejdet med Uddannelsesudvalget. Trods
Årsmødet 2009 lå umiddelbart før Lægedage, formåede vi at tiltrække 96 deltagere til et
spændende Årsmøde under titlen ’Rundt om bækkenet. Fokus på langvarige bækkensmerter’.
Masterkursus vedr. Integrerede behandlingsprincipper.
Arbejde med en brochure om øvelsesbehandlinger med sponsorat fra Norpharma.
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 (OSEOM), har været diskuteret.
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.

Uddannelsesudvalg:
Kursussituationen i 2009/2010 har ikke været så god som tidligere år.
Uddannelsesudvalgets medlemmer er:

Niels Jensen (Formand)
Lisbeth Wemmelund
Finn Johannesen

Uddannelsesudvalgets formand vil senere på generalforsamlingen fortælle om kursussitua-
tionen

Specialepolitisk udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i Specialepolitisk udvalg.
Udvalgets medlemmer er:

Lars Remvig (Formand)
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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:
Der har ikke været møder i udvalget i de forløbne bestyrelsesår.
Udvalgets medlemmer er:

Palle Holck (Formand)
Jette Korsgaard

Mødeudvalg:
Vi havde igen stor succes med vores Årsmøde i 2009, hvor der var 96 deltagere, overvejende
alment praktiserende læger og yngre reumatologer. Emnet var “RUNDT OM BÆKKENET”
Fokus på langvarige bækkensmerter. Det var en meget inspirerende dag, og workshops på 2.
dagen var velbesøgte og gav anledning til knap så mange forhåndstilmeldinger til vores kurser
som tidligere. 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 2010 er datosat til den 12. – 13. november med temaet “RUNDT OM ØVELSES-
BEHANDLING”, og det bliver efter samme devise som de tidligere år. Alle landets praktise-
rende læger, reumatologer og yngre almen medicinere og reumatologer in spe inviteres. På 2.
dagen vil der vanen tro være workshops. Glæd dig allerede nu!
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
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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 været ét mødeaktivitet i Videnskabeligt udvalg.
Udvalgets medlemmer er:

Palle Holck (Formand)
Berit Schiøtts-Christensen
Finn Johannsen
Henning Bliddal

Henning Bliddal er udtrådt af udvalget, og Finn Johannsen har varslet tilsvarende. Udvalget
søger nye medlemmer.
Columnaprisen blev uddelt til Jørgen Riis Jepsen i forbindelse med Årsmødet.

FIMM:
DSMM var repræsenteret af Palle Holck og Niels Jensen ved årets Generalforsamling i FIMM.

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 muskulo-
skeletale behandlingstilbud ført frem.
Arbejdet med MTV-rapporten er færdiggjort, og den er publiceret.

Mange hilsner

Palle Holck
Formand


