
 I 2011 blev vores Basiskursus endnu en gang revideret og fornyet.  På et lærermøde i januar 2011 blev det efter et 
oplæg fra Torben Halberg besluttet forsøgsvis at ændre strukturen i basiskurserne, så de mere ligner de øvrige kurser. 
F.eks. ville vi allerede på basiskurserne indføre den segmentære  dynamiske undersøgelsesteknik (sidebøjningstesten), 
som vi bruger på flere af de andre kurser, og vil kunne gå direkte fra testning til behandling – også selvom teorien 
måske ikke helt er på plads. Samtidig ville vi rydde ud i de mange test og behandlinger, vi ikke bruger. 
I 2011 afholdte vi 2 basiskurser efter dette koncept, som begge blev rigtig godt modtaget af kursisterne og som skal 
evalueres ved et nyt lærermøde i april 2012  
  
Øvelseskurset blev desværre aflyst for anden gang i træk – og desværre også aflyst i jan 2012. Vi har ikke afholdt 
øvelseskursus siden 2010. 
  
MET-kurserne er også vanskelige at gennemføre.  Vi havde dog et lille men aktivt MET A kursus i i april med 11 
kursister, hvorimod MET B kurset måtte aflyses. 
  
Mobiliseringskurset blev gennemført for sidste gang  på den vanlige måde i november.  Søgningen til MOB kurset har 
de senere år ikke været stor, hvorfor det på lærermødet i januar 2011 blev besluttet at kombinere det med MET teknik, 
således at evt. artikulering/manipulation lægges naturligt ind i en behandling måske forudgået af en MET-behandling – 
som vi vil gøre det i en naturlig behandlingssituation. Det første nye kombinerede MET og manipulations kursus 
udbydes i efteråret 2012. 
  
I april  afholdt vi for første gang kursus i Counterstrain teknik  med egne undervisere. Torben Halberg og Annette 
Mielby havde tilrettelagt et vellykket kursus med 21 kursister 
  
I 2011  har vi ikke afholdt årsmøde, da vi sammen med fysioterapeuternes manuelle terapi gruppe  (Danish 
Muskuloskeletal Physiotheray Association)   afholdt Nordisk kongres i manuel medicin med mange rigtig gode både 
udenlandske og danske foredragsholdere – også flere  som vi i DSMM kender rigtig godt efter tidligere kurser, bl.a. 
Michael  Kuchera fra USA og  Herman Locher fra Tyskland og ikke at forglemme Lars Arent-Nielsen fra Ålborg. 
Meget spændende kongres, men desværre med lille lægedeltagelse. 
  
  
Kursusoversigt 2011: 
  
      
Øvelseskurset, jan aflyst   
Basiskursus marts 15 kursister -19.776 kr 
MET A marts 11 kursister - 11.581 kr 
Counterstrain april 21 kursister 42.409 kr 
Basiskursus okt 22 kursister 13.304  kr 
MOB nov 11 kursister -4.751 kr 

MET B sep aflyst   
Balance 80 kursister 19.605 kr. 
  
  
Annette Mielby blev officielt optaget i lærergruppen på lærermødet i jan og Karen Goss, Helle Borgstrøm og Tore 
Karsø anbefalet som assistenter. 
Andre’ Soos,  Henning Bliddal og Allan Graversen har ønsket at udtræde af lærergruppen. Finn Johannsen har bedt om 
pause pga andre gøremål. 
  
Primo 2012 består lærergruppen af 8 læger, og 3 assistenter. 
I skrivende stund har Berit Schiøttz-Christensen anmodet om at udtræde af lærergruppen.  
Uddannelses udvalget består foruden af undertegnede også af Lisbeth Wemmelund og Niels Jensen 

Peter Silbye  


