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Beretning for Uddannelsesudvalget 2017 
 
 
I 2017 udbød vi 9 kurser og gennemførte 7 kurser. Der blev aflyst et basiskursus, MET B 
kursus, som dog blev gennemført foråret 2018. MET og manipulation er igen aflyst. Det er 
gennemført senest i 2015. Desuden aflystes det ene basiskursus. 
 
Her ses en oversigt over kurserne i 2017: 
 
 Antal kursister Resultat Læreruddannelse 

bestyrelsesrabat 
Antal  
undervisere 
 

Antal 
lærere+ 
bestyr. 

Øvelseskursus  20 13.832 kr. -44.500 3 + 1 ass 2 

Basiskursus forår aflyst -2.500 kr    

MET A 9 -40.459 kr. -16.898 kr. 2 + 1 ass  

Masterkursus 21 31.220 kr.  -30.800 kr. 2 7 

Countertrain og MFR 15 -6.500 kr.   -9.600 kr. 2 1 

Basiskursus efterår 15 1.967 kr. -15.000 kr. 2 + 1 ass 1 (YL) 

MET B aflyst -2.500 kr.    

MET og Manipulation aflyst -2.500 kr.    

Mobilisering 
(Michaela.Habring) 

18 65.290 kr -52.000 kr. 1 10 

Ialt 98 57.850 kr. -168.798 kr. 12 + 3 ass 21 

 
Øvelseskurset blev gennemført i et nyt koncept. Kursusmaterialet er lavet om således at 
selve konceptet ligner vores øvrige kurser. Der er lavet en ny øvelsesmappe med nye billeder 
– både af reviderede gamle øvelser som nye. Dette arbejde er udført af Charlotte Voglhofer, 
Torben Halberg og undertegnede. Kurset fik meget fin evaluering, som vi forhåbentlig kan 
gentage – desværre ikke i 2018, hvor det er aflyst pga for få deltagere. 
 
Basiskurserne: 
De senere år har vi kun kunnet afholde et basiskursus årligt og i 2017 endda kun med 15 
deltagere – det er det laveste antal de seneste 7 år. Det har tidligere været kutyme at der har 
været 3 lærere på basiskurserne, men i 2017 blev det gennemført med 2 lærere, som lykkedes 
udmærket. Dette kan kun lade sig gøre, hvis mindst den ene underviser er en erfaren 
underviser. 
 
Oversigt over antallet af basiskursister de sidste 7 år: 
  

Basiskursus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal kursister 22 37 21 20 28 21 30 15 
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. 
I december havde vi et mobiliseringskursus med udenlandsk underviser – Michaela Habring, 
østrisk manuel mediciner. Jeg tror, vi var flere der synes at genkende flere af 
behandlingsmetoderne fra vores egne gamle ekstremitetskurser fra 90’erne, selv om der 
bestemt også var nye ting. Det er altid berigende, at se hvordan man gør andre steder. 
 
Yngre læger: 
Vi havde i efteråret 2017 1 yngre læge med på basiskurset, Line Koppel. Hun var gratis med, 
men herefter er proceduren ændret, således, at vi vælger 2 yngre læger, der kommer med for 
½ pris. Bliver kurset aflyst, flyttes de til det næste kursus, hvor der så ikke udvælges nye. Vi 
havde 17 ansøgere til pladsen. 
 
 
Antal kursister i alt i fra 2010-2017: 
 
2010 2011 2012 2113 2014 2015 2016 2017 
85 80 58 78 90 71 77 98 
 
 
Årsmøde: 
I september havde vi et spændende årsmøde med titlen ”Rundt om thorax”, hvor de thorakale 
problemer blev belyst fra flere sider, incl. et spændende indlæg om viscerale smerter og 
måske mere kulørt men ikke mindre seriøst, smertebehandling ved påvirkning af pasini 
legemer ved dybe baslyde. Jeg selv havde vores selskabs indlæg om den manuelle 
undersøgelsesteknik af patienten med thorakale problemer. Desværre var der kun ca. 40 
deltagere. 
 
 
Diplomlæger:  
Salam Bato, Esbjerg har opnået diplomstatus i 2017 og i alt er 47 medlemmer er diplomlæger. 
Flere ældre diplomlæger er gået på pension og udmeldt sig af selskabet, hvorfor de ikke 
figurerer i opgørelsen. 
 
 
 Lærergruppen: 
Lærergruppen  består lærergruppen af følgende 10 læger: 
 
Torben Halberg, Annette Mielby, Charlotte Voglhofer, Finn Johannsen, Helle Borgstrøm, Peter 
Silbye, Karen Goss, Tore Karsø, Lars Faldborg og Lisbeth Wemmelund 
 
I 2017 har vi fået 2 nye assistenter, Morten Rask og Frederikke Urne. Desværre er det kun 
lykkedes for Morten at være med på et basiskursus. 
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Uddannelsesudvalget: 
 Uddannelsesudvalget blev i 2017 udvidet til at bestå af 5 medlemmer. Det er Lisbeth 
Wemmelund, Karen Goss, Lars Faldborg, Charlotte Voglhofer og undertegnede. Grunden hertil 
er, at vi vil forsøge at være endnu mere aktive både nationalt og internationalt  også set li lyset 
af FIMM’s og ESSOMM’s  ønsker om at ensrette udannelseskravene. 
 
 
Visioner og tiltag: 

• Uddannelsesudvalget har diskuteret meget hvordan vi kan rekruttere flere kursister.  
• Vi vil forsøge at lave et introduktionskursus som systematisk efteruddannelse – 

ansøgningen er indsendt, men vi mangler svar. 
• Dernæst vil vi prøve at lave et ryg- og extremitetskursus på la Santa, som skal være 

sideordnet med vores almindelige basiskursus  
• Desuden har vi forsøgt at gøre os synlige med en artikelserie i Månedsskriftet over 

samme sygehistorie, hvor den første artikel kommer i maj nummeret. 
• På de mange kurser har videooptagelser været efterspurgt. Vi har påbegyndt dette 

arbejde og lavet 2 videooptagelse af henholdsvis Sjalsgreb og den lave lumbale 
undersøgelsesteknik. De ligger på den lukkede del af hjemmesiden – den der er for 
medlemmer 

• Endelig er det udvalgets opgave at udtænke mulige forslag til f.eks. test af kursisterne 
før og efter et kursus, evt. nye krav til diplomstatus, idet FIMM opererer med en 
manuel uddannelse i 2 niveauer – en basisuddannelse og et avanceret forløb. 
 
 

 
Dette bliver min sidste beretning, da det efter snart 8 år som formand for 
uddannelsesudvalget og i alt 16 år i bestyrelsen er tid til generationsskifte. 
 
 
 
 
Roskilde d. 23.4 2018 

Peter Silbye 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


