
	  
	  

Formandsberetning	  
Ved	  DSMM’s	  generalforsamling	  d.	  22/3	  14	  

	  
Bestyrelsen	  for	  DSMM	  har	  I	  2013/2014	  bestået	  af:	  

• Helle	  Borgstrøm	  (formand)	  
• Niels	  Jensen	  (næstformand)	  
• Peter	  Silbye	  (formand	  for	  uddannelsesudvalget,	  født	  medlem	  af	  bestyrelsen)	  	  
• Annette	  Mielby	  (kasserer)	  
• Peter	  Stæhr	  (sekretær)	  
• Karen	  Goss	  
• Morgen	  Vaagholt	  

	  
Yngre	  læger	  har	  været	  repræsenteret	  ved:	  

• Urfan	  Ahmed	  
• Anders	  	  Krusenstjerna-‐Hafstrøm	  

	  
DSMM	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  	  587	  medlemmer.	  
I	  2013	  afgik	  en	  af	  selskabets	  stiftere,	  Torben	  Kjær-‐Rasmusen	  ved	  døden	  	  	  -‐	  	  	  ære	  være	  hans	  minde.	  
	  
Bestyrelsesarbejdet:	  
Bestyrelsen	  har	  i	  det	  forløbne	  år	  haft	  5	  bestyrelsesmøder.	  
	  
Vi	  har	  haft	  stor	  glæde	  af	  2	  YL	  repræsentanter,	  som	  har	  bidraget	  med	  ideer	  til	  hjemmeside	  og	  
facebook,	  og	  har	  udbredt	  kendskabet	  til	  DSMM,	  basiskurser	  og	  årsmøde	  til	  YL.	  For	  at	  trække	  yngre	  
læger	  til	  faget	  har	  vi	  ligeledes	  på	  Urfans	  og	  Anders’s	  initiativ	  vedtaget	  at	  2	  YL	  læger	  pr.	  år	  kan	  
deltage	  gratis	  på	  basiskurset,	  mod	  kvalificeret	  ansøgning.	  
	  
Sekretæren	  har	  haft	  et	  stort	  arbejde	  med	  at	  revidere	  vores	  hjemmeside.	  Bl.a.	  er	  oversigten	  over	  
diplomlæger	  blevet	  opdateret,	  specielt	  mhp	  om	  de	  modtager	  privatpatienter	  eller	  ej.	  Inden	  for	  
den	  nærmeste	  tid	  skal	  sekretæren	  og	  de	  2	  YL	  repræsentanter	  mødes	  med	  hjemmesideudbyderen	  
mhp.	  at	  få	  hjemmesiden	  gjort	  interaktiv.	  Det	  er	  således	  meningen,	  at	  kursusmateriale	  skal	  være	  
tilgængelig	  for	  de	  kursister	  der	  er	  medlem	  af	  foreningen,	  og	  lærerne	  får	  mulighed	  for	  en	  samlet	  
oplagring	  af	  kursusmateriale,	  som	  de	  enkelte	  lærere	  kan	  trække	  på	  ved	  planlægning	  af	  
undervisning.	  
DSMM	  har	  også	  fået	  en	  facebookside,	  Manuel	  Medicin	  DK,	  for	  medlemmer.	  



	  
Vores	  samarbejde	  med	  kiropraktorer	  og	  fysioterapeuter	  bliver	  stille	  og	  roligt	  forbedret.	  Nils	  
Jensen	  havde	  i	  starten	  af	  2013	  en	  klumme	  i	  Kiropraktoren	  om	  Manuel	  medicin	  som	  krydsfelt	  
mellem	  læger,	  fysioterapeuter	  og	  kiropraktorer.	  
	  
Formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  har	  bl.a.	  været	  optaget	  af	  at	  holde	  vore	  kurser	  opdateret	  og	  
gøre	  dem	  mere	  praksisrelevante	  og	  klinisk	  let	  tilgængelige.	  I	  jan.	  2013	  blev	  et	  gennemrenoveret	  
øvelseskursus	  holdt	  på	  La	  Santa	  med	  stor	  succes	  og	  et	  nyt	  planlægges	  afholdt	  i	  jan.	  2015	  .	  
Basiskurset	  er	  inden	  for	  de	  sidste	  par	  år	  blevet	  opdateret	  med	  succes,	  således	  at	  behandlingen	  er	  
en	  direkte	  fortsættelse	  af	  undersøgelsesgrebet.	  Der	  er	  gode	  tilbagemeldinger	  fra	  kursister,	  som	  
har	  kunne	  gå	  direkte	  hjem	  og	  bruge	  det	  i	  praksis.	  
Der	  henvises	  i	  øvrigt	  beretningen	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget.	  
	  
Internationalt	  blev	  	  ”Guidelines	  on	  basic	  training	  and	  safety”	  vedtaget	  på	  FIMMs	  
generalforsamling	  2013.	  Det	  er	  anbefalinger	  til	  fælles	  internationale	  retningslinjer	  for	  uddannelsen	  
inden	  for	  muskuloskeletal	  medicin,	  MM.	  Niels	  Jensen,	  Peter	  Stæhr	  og	  Helle	  Borgstrøm	  deltog	  på	  
mødet.	  Vores	  uddannelse	  markerer	  sig	  ikke	  væsentligt	  her,	  først	  og	  fremmes	  fordi	  det	  ikke	  er	  en	  
officiel	  uddannelse	  i	  Danmark,	  men	  også	  fordi	  vi	  ikke,	  som	  i	  de	  fleste	  andre	  lande,	  har	  eksaminer.	  
Derimod	  er	  niveauet	  for	  vores	  praktiske	  færdigheder	  gode.	  Vi	  har	  oftest	  ikke	  mere	  end	  6	  kursister	  
pr.	  underviser.	  I	  Guidelines	  anbefales	  minimum	  300	  lektioners	  undervisning	  for	  at	  få	  diplomlæge	  
status.	  Vores	  udenlandske	  kolleger	  regner	  en	  undervisningstime/lektion	  for	  45	  minutter.	  De	  
danske	  uddannelseskrav	  til	  Diplomlæger	  vil	  fortsat	  være	  250	  timer,	  beregnet	  efter	  den	  sædvanlige	  
model	  med	  småpauser	  inkluderet.	  Det	  svarer	  til	  300	  lektioners	  ren	  undervisning	  i	  henhold	  til	  
Guidelines.	  Fremover	  vil	  der	  både	  stå	  timer	  og	  lektioner	  på	  kursusbeviserne.	  
I	  de	  internationale	  Guidelines	  til	  uddannelsen	  er	  der	  også	  kalkuleret	  med	  bed-‐side	  træning.	  Det	  
kan	  vi	  naturligt	  ikke	  leve	  op	  til,	  da	  vi	  ikke	  har	  egentlige	  manuel-‐medicinske	  afdelinger.	  Men	  mange	  
af	  os	  har	  etableret	  os	  i	  øvegrupper,	  og	  flere	  har	  DSMM-‐lærere	  som	  medlemmer.	  Bestyrelsen	  har	  i	  
et	  nyhedsbrev	  bedt	  de	  enkelte	  grupper	  om	  at	  melde	  tilbage,	  at	  de	  eksisterer,	  og	  om	  der	  er	  
officielle	  lærerkræfter	  med	  i	  grupperne.	  Vi	  mangler	  stadig	  et	  overblik	  over	  hvor	  mange	  
øvegrupper,	  der	  reelt	  er.	  Lærerne	  underviser	  gerne	  i	  grupper	  uden	  lærerkræfter	  efter	  anmodning.	  
Træning	  i	  øvegrupper	  med	  lærerundervisning	  vil	  fremover	  tælle	  med	  i	  det	  enkelte	  medlems	  
muskuloskeletale	  CV.	  
	  
I	  april	  2013	  blev	  muskuloskeletal	  medicin	  anerkendt	  som	  fagområde	  i	  Europa	  (MM	  indgår	  i	  en	  
multidisciplinary	  Joint	  Commitee	  (MJC),	  i	  European	  Union	  of	  Medical	  Specialists	  (UEMS)).	  	  Der	  er	  
som	  optakt	  til	  dette	  startet	  et	  stort	  arbejde	  i	  den	  europæiske	  muskuloskeletale	  forening	  ESSOMM	  
med	  at	  lave	  fælles	  europæiske	  retningslinjer	  for	  muskuloskeletal	  behandling.	  DSMM	  er	  også	  med	  i	  
dette.	  I	  sommer	  deltog	  Niels	  Jensen	  og	  Karen	  Goss.	  De	  kom	  hjem	  med	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  vi	  har	  
noget	  at	  byde	  på.	  Til	  foråret	  deltager	  Karen	  Goss	  og	  Helle	  Borgstrøm	  i	  det	  opfølgende	  møde.	  
Bestyrelsen	  er	  ved	  at	  formulerer	  en	  ansøgning	  om	  optagelse	  af	  	  MM	  som	  fagområde	  i	  Læge	  
Videnskabelige	  Selskaber,	  LVS,	  hvor	  DSMM	  deltager	  som	  et	  ikke	  specialebærende	  selskab.	  
	  
	  
	  
	  



Udvalg:	  
Uddannelsesudvalget:	  

• Peter	  Silbye	  (formand)	  
• Lisbeth	  Wemmelund	  
• Niels	  Jensen	  

Der	  henvises	  til	  uddannelsesudvalgs	  formandens	  beretning.	  
	  
Økonomiudvalget:	  

• Annette	  Mielby	  (formand,	  kassere)	  
• Niels	  Jensen	  
• Peter	  Silbye	  (født	  medlem,	  som	  formand	  for	  uddannelsesudvalget)	  

Der	  henvises	  til	  kasserens	  beretning	  
	  
Nordisk	  kontaktudvalget:	  

• Peter	  Silbye	  
Der	  har	  ikke	  været	  aktiviteter	  at	  berette	  fra	  dette	  udvalg	  
	  
Web-‐udvalget:	  

• Peter	  Stæhr	  (formand)	  
• Urfan	  Ahmed	  

Web-‐udvalget,	  har	  i	  samarbejde	  med	  Anders	  Hafstrøm,	  brugt	  tid	  på	  at	  definere,	  hvad	  
hjemmesiden	  skal	  bruges	  til	  .	  De	  er	  nu	  parat	  til	  et	  møde	  med	  web-‐udbyderen	  mhp.	  at	  gøre	  
hjemmesiden	  interaktiv.	  
	  
Årsmødeudvalget	  (ad	  hoc	  udvalg):	  

• Peter	  Silbye	  (formand)	  
• Helle	  Borgstrøm	  
• Morten	  Vaagholt	  
• Niels	  Jensen	  
• Anders	  Hafstrøm	  

Udvalgt	  har	  arrangeret	  det	  nys	  afløbne	  Årsmøde.	  
	  
I	  det	  forløbne	  bestyrelsesår	  blev	  PR-‐udvalget	  omdannet	  til	  et	  ad-‐hoc	  udvalg.	  Der	  har	  ikke	  været	  
behov	  for	  udvalget	  i	  år.	  En	  kommende	  opgave	  bliver	  genoptryk	  af	  brochurerne.	  
Videnskabeligt	  udvalg	  og	  Specialepolitiske	  udvalg	  blev	  ligeledes	  omdannet	  til	  ad-‐hoc	  udvalg.	  
Både	  Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  og	  Finn	  Johannsen	  vil	  gerne	  deltage	  i	  ad	  hoc	  opgaver,	  som	  
tidligere	  hørte	  disse	  udvalg	  til.	  
Ligeledes	  har	  rheumatolog	  Frank	  Lønnberg,	  som	  har	  lavet	  forskning	  omkring	  rygsmerter,	  tilbudt	  at	  
vi	  kan	  trække	  på	  ham,	  til	  igangsætning	  og	  ideer	  for	  evt.	  forskningslysne	  medlemmer	  af	  selskabet.	  
	  


