Formandsberetning

Formandsberetning
Ved generalforsamlingen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, Århus, lørdag den 5.
marts 2005.
Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har i 2004 afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder. Desuden har der være afholdt 2
fællesbestyrelsesmøder med MT-gruppen under Danske Fysioterapeuter og McKenzie Institut
Danmark. De forskellige udvalg har haft mødeaktivitet efter behov.
Jeg vil gerne her rette en tak til alle der har været med til at præge DSMM og tak tilalle, der
har deltaget i møder og andre aktiviteter på selskabets vegne.
Uddannelsesudvalg:
Udannelsesudvalget består af Niels Jensen som formand, Lisbeth Wemmelund, Palle Lauridsen,
Steen Hecksher-Sørensen og Henning Bliddal.
Kursussituationen er alvorlig. Der har været mange aflyste kurser. Der må være flere af vore
medlemmer, der mangler et eller flere af vore kurser og måske nogle, der trænger til et
genopfrisknings kursus?
I må i alle fald gerne promovere vore kurser for jeres kolleger rundt om i landet. Vi har
heldigvis oplevet et fuldtegnet basiskursus i efteråret. Vores ny basiskursus skal måske
justeres, det vil blive afgjort efter det kommende kursus i marts 2005.Til efteråret er der fokus
på det ny mobiliseringskursus og udannelsesudvalget har sat gang i processen med at få dette
kursus fornyet og forbedret. Vi har stadig behov for at få de unge læger ind i vores selskab og
få dem interesseret i faget muskuloskeletal medicin. Niels Jensen vil i sin beretning ved
generalforsamlingen forklare mere om dette.
Specialepolitisk udvalg:
Målbeskrivelse til fagområde i muskuloskeletal medicin indenfor reumatologi blev sent på året
fremsendt fra DRS. Specialepolitisk udvalg har videresendt målbeskrivelsen til DSMMs
bestyrelse til kommentering. Målbeskrivelsen vil blive trykt i vores blad Muskuloskeletalt Forum
når den er endelig godkendt.
Udvalget består af Berit Schiøtz-Christensen, Lars Remvig og Pierre Schydlowsky.
Økonomiudvalg:
Jeg vil her henvise til kassererens beretning.
Redaktionsudvalg:
Muskuloskeletalt Forum udkommer 4 gange årligt. Der har ved årsskiftet været redaktørskifte
idet Christian Couppé er fratrådt efter 2 år i stolen og Martin B. Josefsen er tiltrådt.
Jeg vil gerne her takke Christian for hans solide arbejde som redaktør for bladet og takke for
de mange gode møder vi har haft. Samtidig byder DSMM Martin B. Josefsen velkommen til og
glæder os til samarbejdet fremover.
Læg i øvrigt mærke til at vores blad også ligger på nettet, således at det næstnyeste blad
lægges på der udkommer et nyt blad. Fra DSMM deltager i udvalget: Gerd Lyng, Palle Holck og
undertegnede
Se mere på www.dsmm.org årsmøde var en succes med ca. 100 deltagere. Jeg vil gerne her
takke for det gode samarbejde med fysioterapeuterne. Dette årsmøde i Århus er blevet til som
et samarbejde med Danske Fysioterapeuter, og derfor har vi endnu flere deltagere i år – langt
over 200.
Mødeudvalget har fra DSMMs side bestået af Niels Jensen, Palle Holck og undertegnede.
Mødeudvalg:
Sidste
Nordisk kontaktudvalg:
Efter sidste Nordisk kongres i Oslo er formandskabet overgået til Finland. Næste kongres finder
sted i Finland, Helsinki, 9. – 11. juni 2005. Overskriften er: ”Multidisiplinary Approach on Back
Pain. Formand for vort udvalg er Peter Silbye.

PR udvalg:
Udvalget består af Gerd Lyng, Palle Holck og undertegnede. Udvalget arbejder med at
redesigne vore brochurer:
Videnskabeligt udvalg:
Udvalget består af Palle Holck som formand, Lars Remvig, Berit Schiøtz- Christensen, Finn
Johannsen og Henning Bliddal.
Udvalget har, som sin primære opgave behandlet ansøgninger til columnaprisen. I skrivende
stund afgøres det hvem der skal tildeles prisen.
FIMM:
FIMM kongressen i Bratislava i september var en succes for arrangørerne og for de af
selskabets medlemmer, der deltog. Der har været udførlige referater i bladet fra kongresssen
og fra FIMMs generalforsamling.
FIMM Academy er ved at organisere sig. Vor kontaktperson er Lars Remvig. Læs også mere
om dette i bladet.
Med denne beretning mener jeg at have givet en dækkende beskrivelse af DSMM’s aktiviteter
og engagementer i det forløbne år.
Allan Gravesen
Januar 2004

