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I	  2013	  blev	  der	  afholdt	  4	  kurser:	  Øvelseskursus	  med	  23	  kursister,	  MET	  A	  kursus	  med	  18	  
kursister,	  Masterkursus	  med	  17	  kursister	  og	  i	  efteråret	  et	  basiskursus	  med	  20	  kursister,	  
hvorimod	  vi	  aflyste	  4	  kurser:	  et	  basiskursus	  om	  foråret	  ,	  MET	  &	  Manipulation	  og	  næsten	  som	  
vanligt	  nålekurset	  	  og	  MET	  B.	  Det	  har	  medført	  at	  Nålekurset	  ,	  som	  ikke	  er	  gennemført	  siden	  
2009	  	  er	  fjernet	  fra	  vores	  kursusoversigt,	  men	  kan	  gennemføres	  ved	  behov	  som	  ”ad	  hoc	  
kursus”	  
	  
Basiskurset	  følger	  fortsat	  konceptet	  fra	  de	  øvrige	  kurser	  omkring	  undersøgelsesteknik	  med	  
den	  segmentære	  undersøgelsesteknik,	  og	  det	  er	  vores	  erfaring	  efter	  et	  par	  år,	  at	  kursisterne	  
allerede	  på	  et	  så	  tidligt	  stadium	  i	  deres	  manuelle	  uddannelse	  	  lærer	  teknikken	  hurtigt.	  
	  
I	  2013	  besluttede	  vi	  at	  udlodde	  2	  gratis	  	  pladser	  på	  basiskurserne	  	  til	  yngre	  læger	  	  efter	  
motiveret	  ansøgning	  til	  Uddannelsesudvalget.	  Vi	  fik	  6	  ansøgninger	  i	  efteråret	  og	  havde	  2	  
meget	  interesserede	  yngre	  læger	  med	  på	  basiskurset.	  Formålet	  er	  selvfølgelig,	  at	  vi	  håber,	  de	  
bliver	  ”hængende”	  og	  deltager	  i	  flere	  kurser	  samt	  ikke	  mindst	  er	  med	  til	  blandt	  yngre	  læger	  at	  
udbrede	  kendskabet	  til	  DSMM.	  Den	  ene	  af	  de	  2	  yngre	  læger	  oprettede	  en	  facebook	  gruppe	  
efter	  sidste	  kursus.	  
	  
I	  foråret	  2014	  er	  vi	  i	  bestyrelsen	  blevet	  enige	  om	  	  at	  følge	  de	  europæiske	  	  standarder	  for	  
beregning	  af	  antal	  	  kursuslektioner/timer	  på	  et	  kursus.	  	  En	  lektion	  er	  på	  45	  minutter.	  Det	  
betyder	  f.	  eks	  at	  et	  basiskursus	  på	  5	  dage	  giver	  34	  undervisningstimer	  ,	  hvilket	  vil	  svare	  til	  40	  
lektioner.	  Det	  er	  de	  faktiske	  undervisningstimer	  uden	  pauser,	  der	  omregnes	  til	  antal	  lektioner.	  
Kravet	  til	  diplom	  er	  som	  tidligere	  	  250	  undervisningstimer,	  som	  vil	  svare	  til	  300	  lektioner	  a’	  
45	  minutters	  ren	  undervisning	  uden	  pauser.	  
	  
Der	  har	  længe	  været	  ønske	  om,	  at	  vi	  igen	  ville	  	  udbyde	  MFR	  (Myofascial	  Release)	  kurser.	  Vi	  vil	  
prøve	  at	  imødekomme	  dette	  ved	  	  i	  2014	  at	  lancere	  et	  nyt	  kombineret	  MFR	  og	  Counterstrain	  
kursus.	  
	  
I	  2013	  afholdte	  	  vi	  intet	  årsmøde,	  da	  vi	  ønskede	  at	  lægge	  det	  sammen	  med	  
generalforsamlingen	  om	  foråret.	  Et	  årsmøde	  med	  titlen	  ”rundt	  om	  nakken”	  afholdes	  	  netop	  nu.	  
	  
I	  2013	  er	  Gerd	  Lyng	  ophørt	  i	  lærergruppen	  efter	  rigtig	  mange	  års	  arbejde	  både	  i	  bestyrelsen	  
og	  lærergruppen.	  Vi	  skylder	  Gerd	  en	  meget	  stor	  tak	  for	  hendes	  indsats	  
	  
Lærergruppen	  består	  nu	  af	  Lars	  Faldborg,	  Lisbeth	  Wemmelund,	  Niels	  Jensen,	  Torben	  Halberg,	  
Helle	  Borgstrøm,	  Karen	  Goos,	  Tore	  Karsø,	  Finn	  Johannsen,	  Anette	  Mielby	  og	  Peter	  Silbye,	  	  
og	  uddannelsesudvalget	  af	  Niels	  Jensen,	  Lisbeth	  Wemmelund	  og	  Peter	  Silbye.	  
	  
Peter	  Silbye	   	   	   	   	   	   22.	  marts	  2014	  
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