
	

Formandsberetning 
Ved DSMM’s generalforsamling d. 2. april 2022 

 
Bestyrelsen for DSMM bestod i 2021 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 
• Finn Sørensen (Yngre Læge repræsentant, ikke stemmeberettiget) 
• Karen Goss (associeret medlem, ansvarlig for den internationale kontakt, ikke 

stemmeberettiget) 
 
DSMM havde 350 medlemmer pr. 31/12/2021. 50 medlemmer er diplomlæger, heraf tager 
14 imod privatpatienter. Det er et lille fald i den samlede medlemsskare, men en stigning i 
antallet af diplomlæger. Det er fortsat primært pensionister, som melder sig ud af 
selskabet. 
 
DD. er der 364 medlemmer i selskabet, heraf 13 associerede medlemmer. 
Bestyrelsen har i starten af 2022 besluttet ,at fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater 
kan blive associerede medlemmer. De har adgang til hjemmesidens medlemsdel, 
modtage nyhedsbreve og kan få rabat på kursusdeltagelse; men de har ingen stemmeret 
og kan ikke få diplom. DSMM håber, at flere associerede medlemmer vil deltage på 
kurserne, da den tværfaglige tilgang til undervisningen har været yderst positiv. 
 
Vi har afholdt 1 fysisk lærermøde og 5 bestyrelsesmøder på Zoom i 2021. 
 
Kursusaktivitet 
Kursusaktiviteten blev i 2021, ligesom året før, præget af Corona restriktioner. Det gik især 
ud over forårshalvåret, hvor vi bla. igen måtte aflyse Masterkurset med Michael Kuchera. 
Heldigvis har der været mere normal kursusaktivitet i efteråret, og samarbejdet med 
Munkebjerg er ved at forme sig. I efteråret har 7 medlemmer færdiggjort 
diplomuddannelsen.  
 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden er opdateret efter vores yngre læge Finn har gennemgået den. Han er 
kommet med konstruktive ændringsforslag, så den er mere læsevenlig. 
Helle har skrevet information til patienten, som er placeret i en selvstændig fane ”Til 
patienten”; her er der også oversigt over diplomlæger, som tager imod privatpatienter. 
 
Nyhedsbreve 



Overholdelse af GPDR-reglerne har sat begrænsning for en bred udsendelse af 
nyhedsbreve. Vi har lavet en ny struktur, så nyhedsbreve bliver udsendt til alle medlemmer 
og tidligere kursister, som har givet tilladelse hertil. Kommende kursister bliver ved 
tilmelding til et kursus spurgt, om de er interesserede i at modtage nyhedsbreve.  
 
Internationale aktiviteter 
Karen har været aktiv med mange Zoom møder i den internationale muskuloskeletale 
sammenslutning FIMMs uddannelsesudvalg. De er ved at godkende de enkelte landes 
muskuloskeletal-medicinske, MM uddannelser. Den danske uddannelse er godkendt med 
forbehold for manglende klinik og en anbefaling af eksamen i forbindelse med de enkelte 
kurser.  
Karen har som medlem af den europæiske muskuloskeletale sammenslutning ESSOMMs 
bestyrelse deltaget i udarbejdelsen af et fælles europæisk curriculum for uddannelsen i 
MM. Mere under Karens beretning. 
Berit er trådt ud af det internationale akademi i MM, IAMMM. Hendes arbejde på et tættere 
samarbejde mellem FIMM og IAMMM vandt ikke gehør i IAMMM. 
Berit har bl.a. arbejdet for etablering af en international videnskabelig Masteruddannelse i 
MM som overbygning til de enkelte landes MM uddannelse. Denne 
Masteruddannelsesstruktur bakkes op af DSMM og er under udvikling i ESSOMM. 
Berit er valgt ind i FIMMs sundhedspolitiske udvalg. Der har ikke været nogen aktivitet her 
i 2021. 
Peter er intern revisor for FIMM. 
 
Ny lærebog 
Den nye elektroniske lærebog, Lærebog i Muskuloskeletal Medicin, kan nu anskaffes 
https://abonnement.dsmm.org Vi har 98 abonnenter, hvoraf de fleste er kursister på 
basiskurserne, som har fået 1 års abonnement inkluderet i prisen på basiskurset. 16 
personer har selv bestilt abonnement. 
Arbejdet med bogen har været i gang i 3 år. Redaktionen har fortsat travlt med at levere 
og redigere materiale til bogen, som nu er på langt over 1000 skærmsider. Den teoretiske 
baggrund er stort set færdig, og snart er alle regioner beskrevet. Beskrivelsen af de 
forskellige MM behandlinger i de enkelte regioner mangler fortsat. Indholdet bliver bl.a. 
afprøvet og diskuteret i forbindelse med de afholdte kurser, så beskrivelserne i bogen 
løbende passer med det, der undervises i. 
Bestyrelsen, fraset Helle og Charlotte som er med i redaktionen, har diskuteret honorering 
for arbejdet med bogen. De enkelte redaktionsmedlemmer har fået kr. 25.000 hver (2022 
regnskabet). Når alle kapitlerne i den nuværende indholdsfortegnelse er fuldført og 
accepteret af bestyrelsen, vil der blive udbetalt yderligere kr. 25.000 til endelig afregning. 
Fremtidige supplementer / korrektioner / opdateringer af bogen skal betragtes som 
uhonoreret arbejde for DSMM – også for andre forfattere.  
DSMM har uopsigeligt ophavsretten til alt indhold i e-bogen, dvs. tekst, fotos, tegninger og 
figurer. 
 
Tak til alle aktive medlemmer i DSMM 
Dette er min sidste formandsberetning. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle lærere og bestyrelsesmedlemmer, som 
har været med til at præge DSMM gennem de 9 år jeg har fungeret som formand. Et 
lægefagligt selskab som DSMM kan ikke fungere uden entusiastiske medlemmer, som 
udfører et stort og oftest ulønnet arbejde. Tak til alle for jeres bidrag og for godt 
samarbejde. 

 
Helle Borgstrøm 
Formand DSMM 



 
Udvalg    
 
Vi har i 2021 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) 
• Finn Sørensen 

 
Curriculum udvalg: 

• Karen Goss 
• Charlotte Voglhofer 
• Helle Borgstrøm 

 
Sanghæfteudvalg: 

• Morten Rossen 
 
Lærebogsudvalg: 

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

 
Årsmøde udvalg: 

• Niels Bro Madsen 
• Berit Schiøttz-Christensen 
• Karen Goss 
• Helle Borgstrøm 

 
Videnskabeligt udvalg: 

• Berit Schiøttz-Christensen 
• Finn Johannsen 


