Formandsberetning
Ved DSMM’s generalforsamling d. 23/4 2020
Bestyrelsen for DSMM bestod i 2019 af:
• Helle Borgstrøm (formand)
• Berit Schiøttz-Christensen (næstformand)
• Charlotte Voglhofer (formand for uddannelsesudvalget)
• Morten Rossen (kasserer)
• Peter Stæhr (sekretær, web-master)
• Frederikke Uldall Urne
• Niels Bro Madsen
• Salli Rose (Yngre Læge repræsentant, ikke stemmeberettiget)
• Karen Goss (associeret medlem, ansvarlig for den internationale kontakt, ikke
stemmeberettiget)
DSMM har på nuværende tidspunkt 380 medlemmer, hvilket er en lille stigning fra samme
tid sidste år (376 medlemmer).
Vi har 48 diplomlæger hvoraf 16 tager privat patienter.
2019 blev året hvor Torben Halberg fyldte 75 år og samtidig valgte at ophøre som
underviser. Torben har været lærer i selskabet i 33 år, de sidste mange år som selskabets
Nestor. Vi er mange, som kan takke Torben for den viden og entusiasme, han har begavet
selskabet med.
Det bliver nu en udfordring for DSMM at få en ny struktur på overbygnings uddannelsen.
Ligeledes har Lisbeth Wemmelund valgt at trække sig som underviser i selskabet gennem
mange, år efter hun er gået på pension som praktiserende læge. Lisbeth har især brændt
for basisuddannelsen, og har i høj grad været med til at sætte sit præg på uddannelsen
her.
Jeg vil gerne takke alle lærere og bestyrelsesmedlemmer, som har været med til at præge
DSMM i 2019 med undervisning og møder, både inden- og udenlands. Selskabet kan ikke
fungere uden entusiastiske medlemmer, som udfører dette store arbejde arbejde. Tak til
alle for jeres bidrag.
Bestyrelsesarbejdet:
Vi har haft 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Vi har fået nyt kursussted,
ny kursusadministration og et curriculum.
Nyt kursussted:

Vi har lavet en aftale med hotel Munkebjerg i Vejle foreløbigt for kurserne i 2020 og 2021.
Vi har desværre endnu ikke haft lejlighed til at afprøve stedet med et kursus, da alle kurser
i Danmark er blevet aflyst i dette forår.
50 års jubilæum:
Munkebjerg blev stedet for DSMM´s 50 års jubilæum i 2019. Her blev der lejlighed til at
hilse på tidligere lærere og æresmedlemmer i DSMM. Peter Silbye blev ved denne
lejlighed udnævnt til æresmedlem for hans mange årige arbejde i selskabet, bl.a. som
lærer og formand for uddannelsesudvalget.
Columnaprisen:
I forbindelse med 50 års jubilæet blev Columna-prisen på 15.000 kr. uddelt til Bjarke
Brandt Hansen for hans forskning omkring stående, vægtbærende MR scanning. En
forskning som kan få betydning for billeddiagnostik af lændesmerter. Bjarke fremlagde sin
forskning og gjorde status indenfor billeddiagnostik af rygsmerter.
Kursusadministrationen:
DSMM står nu selv for kursusadministrationen, da administrationen fra Lægeforeningen
ikke fungerede tilfredsstillende. Vores IT konsulent Claus Voglhofer har sammen med
kursus-sekretæren Peter Stæhr planlagt det administrative. Der har været nogle
indkøringsvanskeligheder og udfordringer bl.a. i forbindelse med kursusaflysninger i
foråret. Peter aflønnes med 5000 kr. for fuldført kursus og 2500 kr. for aflyst kursus. Det er
den samme pris, som vi tidligere betalte til Lægeforeningen.
Grundet Corona krisen har vi måttet aflyse 2 fuldt bookede kurser, Masterkursus med
Michael Kuchera og SE kurset ”Den diagnostiske udfordring”.
Dansk curriculum i muskuloskeletal medicin:
DSMM fik i 2019 udarbejdet et curriculum for diplomuddannelsen. Det er lavet på
baggrund af den internationale muskuloskeletale sammenslutning FIMM´s anbefalinger for
en 300 lektioners muskuloskeletal medicinsk uddannelse. Uddannelsen er et tillæg til en
speciallæge uddannelse.
Vores curriculum blev efterfølgende gennemgået af FIMM´s uddannelsesudvalg og
godkendt af FIMM med forbehold for vores mangler: bedside undervisning og
eksamination. DSMM er det første selskab i FIMM, som har fået gennemgået sit
curriculum.
Kursusaktiviteter:
Basiskurserne Rygkursus i Danmark og Ryg- og idrætsmedicin kursus på La Santa samt
Systematisk Efteruddannelse, SE-kursus i Danmark har alle været fuldtegnede. Det er
vores plan at tilføje et ekstremitetskursus til basisuddannelsen I 2021.
Rygkursus i Danmark tæller fremover med som SE kursus for en dag, ”patienten med
rygsmerter”.
Der er ikke planlagt Årsmøde i 2020, men det planlægges for 2021.
Der henvises i øvrigt til Charlotte Voglhofers beretning fra Uddannelsesudvalget.
Undervisning internationalt:
• April 2019 holdt Michael Kuchera fra USA et Masterkursus. Denne gang var emnet
Muskuloskeletal Medicin anvendt på systemiske sygdomme.
• Karen Goss og Frederikke Uldall Urne underviste på FIMM´s kongres i Spanien.
Emnet var Muskuloskeletal medicin anvendt på gravide. Der var stor interesse for
emnet, især fra mange yngre spanske læger.

•

Lars Faldborg og Helle Borgstrøm havde en workshop på konferencen december
19 afholdt af den europæiske muskuloskeletale sammenslutning ESSOMM. Emnet
var integreret screening og behandling af lænderygsmerter. Det gav en god og
frugtbar diskussion. Vi har efterfølgende haft kontakt med formanden for det
Berlinske muskuloskeletale selskab, ÄMM, Wolfram Linz. Screenings- og
behandlingsmæssigt har vi mange fællesnævnere. Det er planen, at Lars Faldborg
og Wolfram Linz skal lave et overbygningskursus sammen i Vejle i efteråret 2021.

Brev til PLO:
Vi har sendt brev til PLO´s forhandlingsudvalg vedrørende OK 21. Vi anbefalede en højere
prioritering i almen praksis af diagnostik og behandling af patienter med smerter i
bevægeapparatet. Vi anbefalede øget tilskud til efteruddannelsen.
Fokusgruppe interview i Region H:
Frederikke Uldall Urne har deltaget i Region H´s fokusgruppe interview om arbejdet med
patienter med lænderyglidelser. Hun var fortaler for praktiserende lægers kendskab til MM,
så de praktiserende læger er rustet til rollen som tovholder.
Ny lærebog:
Der blev i 2019 nedsat et lærebogsudvalg med Finn Johannsen, Peter Silbye, Lars
Faldborg, Charlotte Voglhofer og Helle Borgstrøm.
Udvalget er i dag i fuld gang med at skrive en ny lærebog som elektronisk bog.
Udvalget /redaktionen havde et møde med Munksgaard i foråret 19 om en ny lærebog i ebogs format. Munksgaard ville fortsat bevare alle rettigheder, og deres e-bogs løsning var
ikke så interaktiv, som vi ønskede. Bestyrelsen besluttet derfor, at vi selv skriver en ny
lærebog i e-bogs format.
Claus Voglhofer bliver aflønnet som IT-konsulent på bogen. Det bliver en bog, hvor man
med få klik kan finde den behandling el. lign. man søger og samtidig let kan ”hoppe” fra
emne til emne.
Planen er, at læserne køber rettigheder til hele bogen for 1 år ad gangen. Første år efter et
basiskursus er e-bogen gratis. Man har adgang til hele bogen, men kursister kan let få
oversigt over det relevante for det kursus, man planlægger eller lige har deltaget i.
Vi stiler mod at have en bog relevant for basisuddannelsen klar 1/1 2021.

Helle Borgstrøm
Formand DSMM

Udvalg
Vi har i 2019/2020 haft følgende udvalg:
Uddannelsesudvalget:
• Charlotte Voglhofer (formand)
• Peter Silbye
• Lisbeth Wemmelund
• Karen Goss
• Lars Faldborg
Økonomiudvalget:
• Morten Rossen (formand, kasserer)
• Charlotte Voglhofer (født medlem, som formand for uddannelsesudvalget)
Web-udvalget:
• Peter Stæhr (formand)
• Frederikke Uldall Urne
Curriculum udvalget:
• Helle Borgstrøm
• Charlotte Voglhofer
• Karen Goss
Lærebogsudvalg:
• Helle Borgstrøm
• Finn Johannsen
• Charlotte Voglhofer
• Lars Faldborg
• Peter Silbye
Videnskabeligt udvalg:
• Berit Schiøttz-Christensen
• Finn Johannsen
Journaludvalg og Brochureudvalg:
• Helle Borgstrøm
• Charlotte Vogelhofer
Sanghæfteudvalg:
• Morten Rossen

