Beretning for Uddannelsesudvalget 2019
2018 var et meget stille år for DSMM, vi planlagde 8 kurser og gennemførte de 4. Der blev
aflyst 2 basiskurser, et øvelseskursus og et CST/MFR A kursus.
Her ses en oversigt over kurserne i 2018:
Antal kursister Resultat
Øvelseskursus

Aflyst

-2.500 kr

Basiskursus forår
MET B
Masterkursus
(Michael Kuchera)
Counterstrain & MFR
Basiskursus efterår

Aflyst
12
24

-2.500 kr
4151
78.115 kr.

Aflyst
Aflyst

-2.500 kr
-2.500 kr

MET A
MET og Manipulation

8
19

Ialt

63

Læreruddannelse Antal
Antal
bestyrelsesrabat undervisere lærere+
bestyr.

28.435 kr.
43.200 kr.

2 + 1 ass
2

2
8

-29.870 kr
36.363 kr

7500 kr
60.764 kr

2
2 + 1 ass

1
6

78.759

139.899

8+2

17

Masterkurset blev gennemført i et nyt koncept. Karen Goss har fået arrangeret, at professor
Michael Kucera fra USA kom og vil undervise i en kursusrække 1 gang årligt på vores
Masterkurser.
Det var en stor succes med 24 tilmeldte. Det er allerede fuldtegnet i 2019.
MET/MAN blev gennemført af Torben Halberg og Lars Faldborg, som en dansk opfølgning af
Masterkurset, dette var ligeledes en stor succes.
Basiskurserne:
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
blev aflyst pga. for få tilmeldte. 2019 ser bedre ud, hvor der var venteliste til forårskurset på
La Santa og på efterårskurset i september – vi forventer at få 51 basiskursister igennem i
2019.
Oversigt over antallet af basiskursister de sidste 8 år:
Basiskursus
Antal kursister

2010
22

2011
37

2012
21

2013
20
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2014
28

2015
21

2016
30

2017
15
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2018
0

.
Yngre læger:
Vi har ikke haft yngre læger med i 2018 da basiskurserne blev aflyst. Reglen er nu at hvis
kurset aflyses skal de søge igen. Vi har valgt i stedet for en gratis YL får vi 2 YL, der betaler
halv pris.
Antal kursister i alt i fra 2010-2018:
2010
85

2011
80

2012
58

2113
78

2014
90

2015
71

2016
77

2017
98

2018
63

Årsmøde:
Det blev valgt ikke at afholde årsmødet i 2018, da vi skulle holde et stort 50 års årsmøde i
2019
Diplomlæger:
Erik Jensen, Hillerød har opnået diplomstatus i 2018.
Vi er 376 medlemmer. er vi 47 diplomlæger, heraf tager 16 privatpatienter (har * i
oversigten). 28 af de 47 er 65 å r eller derover.
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. 18 står til at
miste deres diplomstatus 1/1 2020. 8 er i fare.
Lærergruppen:
Lærergruppen består af følgende 8 læger:
Torben Halberg, Annette Mielby, Charlotte Voglhofer, Finn Johannsen, Helle Borgstrøm, Peter
Silbye, Karen Goss,Lisbeth Wemmelund og Lars Faldborg
Tore Karsø trådte ud af lærergruppen efter eget ønske i 2018.
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
De har ikke fået nogen kurser i 2018 da begge basiskurser blev aflyst. De skal begge være med
som assistenter i 2019
Uddannelsesudvalget:
Uddannelsesudvalget består i 2018 af 5 medlemmer. Det er Lisbeth Wemmelund, Karen Goss,
Lars Faldborg, Peter Silbye og Charlotte Voglhofer. Vores mål er, at vi vil forsøge at være
endnu mere aktive både nationalt og internationalt set i lyset af FIMM’s og ESSOMM’s ønsker
om at ensrette udannelseskravene. Vi skal lave uddannelsesplaner/dansk curriculum for den
danske uddannelse i muskuloskeletal medicin/diplomuddannelsen (KG+HB+CV) og der er
nedsat et udvalg til at revidere lærebogen (HB,LF,Psi,CV og FJ).
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Vi havde et uddannelsesudvalgsmøde 22-3-2018
1. Visionsplaner – 5 års plan hvad skal nås inden 2023?
a. Mål for antal medlemmer. Vi har 373 medlemmer nu (2012 ca. 1000 medl.).
Forslag/ ønske: 600
b. Mål for antal diplomlæger. Nu 47. For 1 stemme i FIMM skal der være 25, vi satser
på 100, men mere realistisk er nok 70.
c. Mål for antal kursister/år: mål: 100/år
2. Systematisk efteruddannelse
a. Er blevet til en realitet – Maj og Okt kurset er nu godkendt af PLO, der er 30 tilmeldte
hvert kursus og der er venteliste med hhv 11 og 10 kursister på venteliste.
3. Ryg- og ekstremiteteskursus, undersøgelse og behandling (La Santa): Satte vi i søen på
dette møde – det er nu afholdt for 25 kursister i uge 5 2019 og med 3 på venteliste. Der er
30 tilmeldte 2020, og det er dermed fuldtegnet.
4. Counterstrain og MFR B kursus
a. Planlægges af Helle, Annette og Lars. Helle har efterlyst deling i et A og B kursus,
hver på 3 dage. God ide, da indholdet er omfattende. Det har også været planlagt i
2019 – men desværre aflyst pga kun 6 tilmeldte – de har dog afholdt det i DGE regi
5. Test før og efter hvert kursus: Skriftlig test bliver et krav fra FIMM og ESSOMM i 2023.
Karen, Helle og Charlotte arbejder med det, og i første omgang laver vi et dansk
uddannelsesprogram og i den forbindelse finder ud af hvordan test skal være i DK. Første
møde holdes i april 2019
6. Recertificering:
a. Diplomlæger: Min. 2 kurser på 5 år, heraf skal 1 være et Masterkursus. Udd-udvformand holder øje med dette en gang om året fra 2018
b. Lærere: incl. obligatoriske kurser – hvad skal kravene være? Master kurser,
årsmøder. Der skal ikke være tvang men hensigtserklæringer om at møde op til
spec. årsmøder og masterkurser. Bestyrelsen kan påpege, at man skal i gang igen
med kurser, hvis man har haft en længere pause. Man forventes at deltage i
lærermøderne.
7. Ny kursusdiamant,
8. Assistenter
a. - 1. gangs assistent på basiskkurser er med gratis uden løn, 2. gangs får assistent løn.
Fremgangsmåde: lærere nævner for udd udv formand mulige emner, og denne
tager kontakten, når lærergruppen er enig, og der er behov for en ny assistent.
Lærermøde 24-25/8- 2018
1. Overblik – hvor er vi nu - kurser/kursister/lærer/økonomi
2. Basiskurset blev omdøbt til columnakursus og reduceret til 4 dage. Et grundkursus er
nu på La Santa og hedder Ryg-, ekstremitets- og idrætsmedicinsk kursus.
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3. Ønske om et-dageskursus
– dette er ikke blevet til noget endnu.
4. Evidens. Finn oplyser, at der er god evidens for undersøgelserne, og flere tests i
samme undersøgelse giver betydelig bedre evidens. Konklusion: Der er behov for, at
Videnskabelig udvalg (Finn og Berit) bliver aktiveret. Skal forsyne lærerstaben med
evidens, som kan være med til at forme undervisningen. Finn kontakter Berit.
5. Kursusdiamanten blev præsenteret af Charlotte. Øvelseskurset er rykket op 3. niveau.
Kan ses på hjemmesiden under Kursusoversigt: http://dsmm.org.linux80.unoeuroserver.com/index.php/kurser/kursusdiamant
6. Videoregler – nye regler ligger på hjemmesiden.
7. Karim Maktabi fra Helteskolen. Talte om dannelse. Gjorde meget ud af at forholde sig
til helte. Optrå dte i den forbindelse med sine gode evner til ved hjælp af hå ndtryk,
observation af gang, holdning og blik at identificere en persons egenskaber:
Handlekraftig. Eftertænksom. Spontan. Æstetiker. Helte skal have alle fire egenskaber,
hvilket kun Lars præsterede.
8. Assistenter skal have min. 200 lektioner. Skal have gennemgå et hele
Kursusdiamanten for at blive lærer på Columna kursus.
Vi har nu 8 lærere, er p.t. tilstrækkeligt. Stile mod altid at have 2 assistenter.
9. FIMM forsøger at få gjort alle kurser i de forskellige medlemslande ækvivalente, så
man kan tage på et udenlandsk kursus og umiddelbart få det godkendt hjemme.
FIMM’s krav til DSMM: Kun undervisning for læger. Core Curriculum. Eksamen.
Certifikater efter hvert kursus. Evaluering efter hvert kursus. Andre mindre krav, som
vi opfylder.
10. Lægedage – der er sendt abstrakt ind fra HB+LF – sjalsgreb, KG+TK – nakke, PSi+CV
Hofte – afventer svar på om de bliver antaget.
Nyhedsbreve/reklame og artikler:
Vi har haft annoncer i MPL og UFL i alt 3 gange som reklame for vores kurser.
Samtidig har vi for første gang sendt elektroniske nyhedsbreve ud til:
1. DSMM ér
2. PLO´er
Målet er 4 udsendelser pr år. Dette medie har gjort os synlige, og det er nu den bedste måde,
vi kan gøre os synlige på. Dette sås på antal besøg på hjemmesiden, der steg fra 70/dag til
over 4000/dag.
Der har været produktivitet i lærergruppen – det er blevet til 7 artikler i MPL – 3 af FJ
omhandlende
•
•
•

Intro
Blokade af OE
Blokade af UE

Psi og CV udgav 4 artikler:
• Rygsmerter
• Screening
• Test og behandling af lændesmerter
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•

Hofte og lyske smerter –
test og behandling

Dette er min første beretning efter Peter Silbye, som sad i 8 år som formand for
uddannelsesudvalget og i alt 16 år i bestyrelsen, og han mente det nu var tid til et
generationsskifte.

Greve 26/3-2019
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