Formandsberetning

Ved generalforsamlingen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, Domus Medica, Østerbro
København, 29. april 2006.
Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har i 2005 afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder. Desuden har der være afholdt 2
fællesbestyrelsesmøder med MT-gruppen under Danske Fysioterapeuter og McKenzie Institut
Danmark.
De forskellige udvalg har haft mødeaktivitet efter behov, nogle slet ikke som udtryk for at der
ikke har været behov for møder.
Jeg vil gerne her rette en tak til alle der har været med til at præge DSMM og tak til alle, der
har deltaget i møder og andre aktiviteter på selskabets vegne.
Uddannelsesudvalg:
Udvalget har, udover formanden Niels Jensen, bestået af Lisbeth Wemmelund og Finn
Johannsen.
Kursussituationen i 2005 har også været alvorlig. Der har været gennemført et basiskursus
som nu har fundet sin endelige tilretning. Mobiliseringskursus A blev gennemført for 1. gang i
sin nye form og ser ud til at fungere.
Uddannelsesudvalgets formand vil senere på generalforsamlingen fortælle om
kursussituationen.
Der har tidligere været tale om at specialet almen medicin kunne opnå en ydelse for udførelse
af manuel undersøgelse og behandling. Der kom i 2005 endeligt svar på dette spørgsmål.
Svaret blev af Fagligt udvalg ikke fandt at man ikke kunne anbefale en særlig ydelse.
Em trist kendsgerning er vore mange aflyste kurser. Derfor prøver vi i forbindelse med
årsmødet 2006 at trække alle praktiserende læger af huse for at inspirere dem til at søge vore
kurser.
Det vil Niels forhåbentlig også komme ind på.
Specialepolitisk udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i specialepolitisk udvalg.
Men her skal nævnes at DSMM har deltaget i et høringsmøde i Sundhedsstyrelsen vedrørende
indsættelse af lumbale discusproteser. Lars Remvig og undertegnede deltog i dette møde, hvor
konklusionen var at opration med indsættelse af lumbale discusproteser bør følges nøje i en
regelret protokol.
Lars Remvig deltager for DSMM i dette videre arbejde.
Som en efterhånden lang føljeton kan jeg fortælle at lænderygvejledningen fra DSAM nu er i
trykken. Den har været ganske længe undervejs.
Økonomiudvalg:
Jeg vil her henvise til kassererens beretning.
Redaktionsudvalg:
Vores blad Muskuloskeletalt Forum udvikler sig fortsat.
Martin B. Josefsen er ansat som redaktør, aflønnet ligeligt af DSMM og af MT fagruppen.
DSMM finder denne ordning yderst tilfredsstillende og ser gerne at ordningen fortsætter.
Gerd Lyng, Palle Holck og undertegnede er med i redaktionsudvalget
Mødeudvalg:
Årsmødet 2005 blev en stor succes – for fysioterapeuterne! Der var kun mødt 10 læger op. Vi
fandt ellers at emnet – ”Rundt om hoften” ville fange. Det lader til at I alle rundt omkrig i
landet har travlt med andre emner end de muskuloskeletale.
Nordisk kontaktudvalg:
Nordisk Kongres fandt sted i Finland, Helsinki, 9.–11. juni 2005. Overskriften var:

»Multidisiplinary Approach on Back Pain«. Se referat fra kongressen i blad nr. 3-2005
Formand for vort udvalg er Peter Silbye.
PR udvalg:
Nye pjecer til patienter og til læger er ved at være færdige, så dem vil I snart kunne bestille
Udvalget består af Gerd Lyng, Palle Holck og undertegnede.
Videnskabeligt udvalg:
Der har ikke været mødeaktivitet i specialepolitisk udvalg. Der er ikke indkommet projekter
eller andre ansøgninger.
FIMM:
FIMM’s generalforsamling blev afholdt i september i London.Fra dansk side har vi Glenn Gorm
Rasmussen som formand for Education Committee. FIMM Academy er nu en realitet. Der er
flere af selskabets medlemmer, der er med i FIMM Academy, bl.a. Berit Schiøttz-Christensen ,
Glenn Gorm Rasmussen og Lars Remvig
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