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Et	  år	  er	  gået,	  og	  det	  er	  tid	  for	  tilbageblik.	  
Der	  har	  været	  god	  kursusaktivitet.	  18	  personer	  deltog	  i	  vores	  nye	  kursus	  i	  MFR	  og	  
Counterstrain,	  og	  med	  gode	  tilbagemeldinger	  –	  tak	  for	  dem.	  
17	  personer	  har	  været	  på	  MET	  B,	  og	  er	  dermed	  klar	  til	  vores	  Masterkursus.	  Det	  er	  dér	  vi	  for	  
alvor	  lærer	  at	  jonglere	  med	  de	  forskellige	  behandlingsformer.	  Masterkurset	  er	  rykket	  frem	  til	  
d.	  24.	  –	  26.	  april	  og	  er	  åben	  for	  tilmelding.	  
Vi	  havde	  i	  2014	  et	  forrygende	  årsmøde,	  hvor	  vi	  var	  rundt	  om	  nakken,	  med	  gode	  og	  
engagerede	  foredragsholdere.	  85	  personer	  deltog.	  
I	  år	  afholdes	  årsmødet	  d.	  20.	  –	  21.	  marts.	  Vi	  skal	  rundt	  om	  foden	  set	  med	  muskuloskeletale,	  
rheumatologiske,	  ortopædkirurgiske,	  fysio-‐	  og	  fodterapeutiske	  øjne.	  Der	  bliver	  workshops,	  
hvor	  der	  bliver	  mulighed	  for	  at	  stifte	  nærmere	  bekendtskab	  med	  de	  muskuloskeletale	  
teknikker.	  Igen	  i	  år	  får	  vi	  lejlighed	  til	  at	  røre	  fødderne	  til	  det	  danse-‐inspirerende	  orkester	  Jack	  
Cannon.	  Tilmelding	  via	  hjemmesiden	  nederst	  på	  fanebladet	  ”Årsmøder”.	  
Det	  planlagte	  Øvelseskursus	  i	  januar	  blev	  aflyst	  på	  grund	  af	  for	  få	  tilmeldte.	  Vi	  undersøger	  
mulighederne	  for	  at	  holde	  et	  øvelseskursus	  ultimo	  august	  på	  Comwells	  sportshotel	  i	  Rold	  som	  
alternativ.	  
De	  yngre	  almenmedicinere	  har	  vist	  stor	  interesse	  for	  muskuloskeletal	  medicin.	  I	  region	  
Sjælland	  har	  der	  været	  temadage	  om	  MM	  med	  hhv.	  90	  og	  80	  deltagere.	  Det	  afspejlede	  sig	  også	  
i	  efteråret	  basiskursus	  hvor	  der	  var	  28	  deltagere.	  Bestyrelsen	  har	  åbnet	  muligheden	  for	  at	  YL	  
kan	  komme	  gratis	  på	  basiskursus	  med	  en	  velbegrundet	  ansøgning.	  Der	  er	  2	  ledige	  pladser	  om	  
året,	  og	  vi	  modtager	  mange	  kvalificerede	  ansøgninger.	  
På	  kursus	  i	  november	  gjorde	  en	  af	  kursisterne	  os	  opmærksom	  et	  svar	  hun	  har	  fået	  fra	  PLO	  
vedrørende	  anvendelse	  af	  ydelse	  2111.	  Dette	  interessante	  og	  positive	  svar	  kan	  ses	  på	  
hjemmesiden	  under	  fanebladet	  ”Nyheder”.	  
Vi	  deltager	  aktivt	  i	  de	  internationale	  FIMM	  møder	  og	  er	  med	  i	  sundhedspolitiske	  udvalg,	  
uddannelses-‐	  og	  økonomiudvalget.	  Det	  er	  spændende	  at	  følge	  den	  internationale	  udvikling	  og	  
forsøg	  på	  at	  koordinere	  uddannelsen	  i	  de	  forskellige	  lande.	  Et	  væsentligt	  dokument	  hertil	  er	  
”Guidelines	  on	  basic	  training	  and	  safety”.	  Der	  er	  et	  link	  hertil	  	  HER	  	  og	  under	  fanebladet	  
internationalt.	  
I	  Danmark	  er	  MM	  beskrevet	  som	  fagområde	  under	  LVS.	  Der	  er	  link	  hertil	  på	  forsiden.	  
Til	  september	  i	  år	  skal	  DSMM	  være	  værter	  for	  FIMM´s	  generalforsamling.	  
Vi	  bidrager	  også	  aktivt	  i	  den	  europæiske	  forening	  ESSOMM´s	  arbejde	  med	  at	  lave	  fælles	  
europæiske	  retningslinjer	  for	  muskuloskeletal	  behandling	  .	  
Vi	  har	  længe	  varslet	  ny	  hjemmeside,	  med	  nye	  muligheder	  for	  at	  se	  undervisningsmateriale	  
mm.	  Vores	  IT	  udbyder	  siger	  nu,	  at	  den	  er	  klar	  i	  nær	  fremtid,	  og	  vi	  krydser	  fingre.	  
Godt	  nytår	  
Helle	  Borgstrøm	  
Formand	  


