
	

Formandsberetning 
Ved DSMM’s generalforsamling d. 18/3 2021 

 
Bestyrelsen for DSMM bestod i 2020 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 367 medlemmer. Det er et lille fald på netto 13 
medlemmer fra samme tid sidste år (380 medlemmer). Men det er primært pensionerede 
læger, der træder ud, og unge, der melder sig ind. Så vores aldersfordeling er blevet mere 
Gauss’sk. 
Vi har 46 diplomlæger hvoraf 15 tager privatpatienter. 
 
Vi har afholdt 1 lærermøde og 5 bestyrelsesmøder i 2020. 
 
2020 blev året, hvor Corona restriktioner i høj grad fik indflydelse på vores kursusaktivitet. 
I 2020 skulle vi for alvor have indviet hotel Munkebjerg i Vejle som vores nye kursussted. 
Det blev kun til to kurser på Munkebjerg, men samarbejdet var vellykket, så det tegner 
godt for fremtidige kurser. 
CST-MFR kurset i november fik vi holdt som eksternat på Sjælland med 6 deltagere til 
uændret pris. 
Masterkursus med Michael Kuchera foråret 2020 (og nu igen april 21) måtte aflyses lige 
som flere andre kurser. 
Mere herom i Uddannelsesundvalgsformandens beretning. 
 
Ny struktur af overbygnings uddannelserne 
På lærermødet og efterfølgende på bestyrelsesmødet blev der aftalt en ny struktur på 
overbygnings uddannelsen. Den er blevet mere flad, hvilket gør det lettere at finde et 
kursus at tage på. Gennemførsel af et grundkursus giver nu adgang til alle 
overbygningskurser. 
 
Flytning til Munkebjerg 
Karen har stået for flytning af vores depot og lejer til Vejle. Comwell Kolding betalte for 
flytningen af lejerne for at frigøre sig fra en aftale om at reparere defekte lejer. 
Efterfølgende er vi endnu ikke stødt på alvorligt defekte lejer. 
 



 
Kursusadministrationen 
Alle kurser bliver nu administreret af vores kursus-sekretæren Peter. Han har haft en del at 
se til, desværre mest i forbindelse med Corona-aflysninger. 
4 Corona-aflyste kurser har kostet i alt kr. 57.600, fordelt på Munkebjerg, 
betalingssystemet og kursussekretær. De administrative omkostninger vil fremover blive 
reduceret, fordi vi har skiftet operatør til NETs, som er væsentligt billigere end Clearhouse. 
Vi har tegnet erhvervs rejseforsikring for udenlandske kurser i RiskPoint 325 kr./kursist. 
Det er den samme forsikring og vilkår som DADL har. I forbindelse med aflysning af La 
Santa kursus i november fik vi forsikringsudgifterne fuldt tilbagebetalt. 
 
Praktiserende lægers tovholderfunktion for muskuloskeletale patienter 
I DSMM ser vi gerne, at alle praktiserende læger er godt rustet til at varetage 
tovholderfunktionen over for patienter med rygsmerter. Kontakt til PLO har ikke været 
produktiv, men vores SE kurser har været en succes. Vi vil fortsætte denne linje og byde 
ind på alle relevante SE kurser. 
Berit har deltaget i en ”Vælg klogt” online workshop om tiltag til at reducere unødvendig 
billeddiagnostik i forbindelse med nyopståede lænderygsmerter. Berit er 
styregruppeformand i Dansk Rygdatabase og har tilbudt ”Vælg Klogt” projektet hjælp til 
monitorering. DSMM assisterer gerne med råd og undervisning af læger. 
 
Internationale aktiviteter 
Corona har sat begrænsninger på vores internationale aktiviteter i 2020. 
Berit har dog undervist i på et FIMM-Webinar om måling af effekt af MM behandling, og vi 
har haft både Karen og Berit placeret på poster i de internationale selskaber FIMM, 
ESSOMM og IAMMM. Mere herom i beretningerne. 
 
Uddannelsesprisen, Halberg-prisen 
I forbindelse med Torben Halbergs ophør som lærer indførte vi i 2020 en uddannelsespris. 
Prisen er tiltænkt lærere, som på helt ekstraordinær vis kan formidle budskabet om den 
muskuloskeletale medicin. 
Torben var den fødte modtager og navngiver til prisen. Med prisen fulgte en akvarel af 
Vignir Jóhannsson og 10.000 kr. Prisen blev udleveret i forbindelse med en 
afskedsmiddag for Torben med deltagelse af enkelte lærere og bestyrelsesmedlemmer.  
 
Ny lærebog 
Lærebogsudvalget /Redaktionen har været meget aktiv med produktionen af en ny 
lærerbog. Basisdelen af bogen er snart klar til udgivelse. Mere herom under 
udvalgsberetninger.  
 
Tak til alle aktive medlemmer i DSMM 
Vi har de sidste godt 10 år haft en yngre læge repræsentant som associeret medlem i 
Bestyrelsen. Salli Rose har haft posten de sidste 4 år men ophører nu. 
Det har været et gensidigt frugtbart samarbejde. Salli har deltaget i Årsmødeudvalg og 
været aktiv annoncør for DSMM bl.a. med artikelskrivning. 
Pladsen som YL repræsentant er ledig. Interesserede kan sende skriftlig ansøgning til 
Bestyrelsen. 
En speciel tak til alle lærere og bestyrelsesmedlemmer, som har været med til at præge 
DSMM i 2020 med undervisning og møder. Selskabet kan ikke fungere uden entusiastiske 
medlemmer, som udfører et stort og oftest ulønnet arbejde. Tak for alle for jeres bidrag. 

 
Helle Borgstrøm 
Formand DSMM 



 
Udvalg    
 
Vi har i 2020 haft følgende udvalg: 
 
Uddannelsesudvalget: 

• Charlotte Voglhofer (formand) 
• Peter Silbye 
• 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 

 
Lærebogsudvalg: 

• Helle Borgstrøm 
• Finn Johannsen 
• Charlotte Voglhofer 
• Lars Faldborg 
• Peter Silbye 

 
Videnskabeligt udvalg: 

• Berit Schiøttz-Christensen 
• Finn Johannsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Beretning fra lærebogsudvalget /redaktionen: 
 
Lærebogsudvalget med Finn Johannsen, Peter Silbye, Lars Faldborg, Charlotte Voglhofer 
og Helle Borgstrøm som forfattere og redaktører har arbejdet med at skrive en ny lærebog 
siden efteråret 2019. 
Det bliver en interaktiv e-bog, hvor man nemt kan hoppe fra emne til emne - og tilbage 
igen. Med få klik kan man finde den behandling el. lign., som man søger. Der bliver også 
et direkte link til kursusmateriale. Bogen har endvidere den fordel, at forfatterne kan 
redigere i bogen i princippet fra dag til dag. På denne måde har vi hele tiden en fuldt 
opdateret lærebog. 
Claus Voglhofer bliver aflønnet som bogens tekniske redaktør og tegner. Det er et godt og 
spændende samarbejde. 
Planen er, at læserne køber rettigheder til hele bogen for 1 år ad gangen. Bogen er med i 
kursusprisen for basiskursister. Prisen bliver 500 kr. og fornyelse af abonnementet 
kommer til at koste 200 kr. pr. år.  
Basisdelen af bogen er klar til udgivelse i løbet af dette forår. Hele bogen er formentlig klar 
ved udgangen af året. 
 
Helle Borgstrøm 
Redaktør 
	


