Beretning for Uddannelsesudvalget 2019
I 2019 udbød vi 11 kurser og gennemførte 6 kurser. Der blev aflyst Øvelseskursus, MET B,
CST-MFR B og MET-MAN.
Her ses en oversigt over kurserne i 2019:
Antal kursister
Ryg+extrem+idræt
25
uge 5
MET B 1/3
Aflyst
Countertrain og MFR Aflyst
B 22/3
Jubilæum 50 år
Masterkursus (Mike
Kuchera) 26/4
SE-diag udfordring
6/5
Øvelseskursus
/idræt
+overbelastning
13/9
Ryg kursus efterår
19/9
MET og
Manipulation 3/10
SE diag udfordring
28/10
CST-MFR A 1/11
MET A 22/11
Ialt

Resultat

Antal
assistenter
undervisere

141.130 kr

4

-2.500 kr
-2.500 kr

15+2 Bulgarien + 66.182 kr
9
lærer/bestyrrelse
= 26
30
54.104 kr

2

4

Aflyst

-2.500 kr

21

-32.571 kr

Aflyst

-2.500 kr

30

80.492 kr

4

13 + 1 lærer =14

8.564 kr

2

1

9
145 + 10 lærer =
155 kursister

-29.066 kr
270.271 kr

2
21

3

3

2

Masterkurset blev gennemført for 2. år i et nyt koncept. Karen Goss har fået arrangeret, at
professor Mike Kucera fra USA vil komme og undervise i en kursusrække 1 gang årligt på
vores Masterkursus.
Det er en stor succes med 24 tilmeldte. Det er desværre aflyst i 2020 p.ga. corona krisen.
Rygkurserne:
De senere år har vi kun kunnet afholde et basiskursus årligt og i 2017 kun med 15 deltagere –
det er det laveste antal de seneste 7 år. Det blev dog overgået af 2018 hvor begge basiskurser
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blev aflyst p.ga. for få tilmeldte.
2019 så meget bedre ud hvor der er venteliste til både forårs og efterårskurset og blev afholdt
på hhv LaSanta og Kolding med hhv 25 og 21 deltagere - altså i alt 46 nye basister, hvilket er
det højeste de sidste 10 år.
Oversigt over antallet af basiskursister de sidste 10 år:
Basiskursus
Antal
kursister

2010
22

2011
37

2012
21

2013
20

2014
28

2015
21

2016
30

2017
15

2018 2019
0
46

Yngre læger:
Vi har ikke haft yngre læger med i 2018 da kurserne blev aflyst. P.ga. problemer med
flytninger af YL, og at de ikke gik på flere kurser efterfølgende, er YL ordningen suspenderet af
bestyrrelsen.
Antal kursister i alt i fra 2010-2019:
2010
85

2011
80

2012
58

2113
78

2014
90

2015
71

2016
77

2017
98

2018
63

2019
155

Årsmøde/50 års jubilæumsmøde:
Årsmødet blev desværre aflyst pga for få tilmeldte. Der blev i stedet afholdt et flot
jubilæumsmøde med uddeling af columnaprisen til Bjarke Brandt Hansen. Det er planlagt at
afholde årsmøde igen i 2021.
Diplomlæger: udgangen 2019
•
•
•

Susanne Larsen og Morten Rask har opnået diplomstatus i 2019.
Medlemsstatus, vi er oppe på 380 medlemmer.
Diplomlæger 48, heraf tager 16 privatpatienter (har * i oversigten). De nye diplomregler
træder i kraft pr 1.1 2020 hvor man skal have været kursus aktiv med mindst 2 kurser
indenfor de sidste 5 år og et af dem skal være et masterkursus. Vi har i udd. udvalget valgt at
give dispensation 1 år p.ga. aflysning i forbindelse med coronasituationen.

Lærergruppen:
Lærergruppen består pr april 2020 af følgende læger/lærere:
Annette Mielby, Charlotte Voglhofer, Finn Johannsen, Helle Borgstrøm, Peter Silbye, Karen
Goss, Lars Faldborg, Niels Bro Madsen og Morten Rask
Vi har 2 assistenter, Frederikke Urne mangler kun at være assistent på et rygkursus, så er hun
færdig uddannet lærer. Catrine Neble skal starte som assistent på rygkursus i sep 2020.
Der har ikke været afholdt noget lærermøde i 2019, men der er planlagt et lærermøde i maj
2020
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Uddannelsesudvalget:
Uddannelsesudvalget består i 2020 af 4 medlemmer. Det er Karen Goss, Lars Faldborg, Peter
Silbye og Charlotte Voglhofer. Der har ikke været noget udd udvalgsmøde i 2019 men der har
været afholdt et udd udvalgsmøde d 4/4-2020.
Nyhedsbreve og reklame:
Vi har haft annoncer i MPL og UFL i alt 3 gange som reklame for vores kurser. Dette gav ikke
så meget i fht omkostningerne.
Derfor har vi lagt en ny strategi, hvor vi sender elektroniske nyhedsbreve ud til:
1. DSMM ére
2. PLO´ere
Målet er 4 udsendelser pr år. Dette medie har gjort os synlige, og det er nu den bedste måde,
vi kan gøre reklame for DSMM og vores kurser på. Dette sås på antal besøg på hjemmesiden,
der steg fra 70/dag til over 3000/dag.
Greve 4/4-2020
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