
Ved generalforsamlingen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, Silkeborg 5. april 2008.  

Bestyrelsesarbejdet: 
Bestyrelsen har i 2007 afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder. Desuden har der være afholdt redaktionsmøder med MT 
faggruppen af fysioterapeuter. 
Bestyrelsen har vægtet markedsføring af selskabet og vore kurser højt i de sidste par år.  
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. 
Bestyrelsen består af: Formand Allan Gravesen, næstformand Palle Holck, sekretær Jette Korsgaard, kasserer Lars 
Faldborg, André Soos, Finn Johannsen, formand for uddannelsesudvalget Niels Jensen og formand for 
redaktionsudvalget Gerd Lyng som ass. medlem 
 
Uddannelsesudvalg: 
Udvalget har, udover formanden Niels Jensen, bestået af Lisbeth Wemmelund og Finn Johannsen. 
Kursussituationen i 2007 har heldigvis været bedre end de foregående år. Vi havde igen stor succes med vores årsmøde 
i september 2007, hvor ca. 100, overvejende alment praktiserende læge og yngre reumatologer var tilmeldt. Emnet var 
”Rundt om ryggen”, en meget inspirerende dag.  
Dog må vi erkende, at vi har sat penge til ved sådanne arrangementer. Denne strategi har vi valgt helt bevidst for at 
tiltrække så mange af vore kolleger som muligt, og det har vi gjort med held. For 2007’s vedkomne har vi også forsøgt 
os med et specielt eksternatkursus for Yngre Almenmedicinere og Yngre Reumatologer.  
Årsmøde 2008 skal være mere udgiftsneutral, og bliver dermed lidt anderledes. Det bliver i oktober 2008 – glæd dig 
allerede. 
Uddannelsesudvalgets formand vil senere på generalforsamlingen fortælle om kursussituationen. 
 
Specialepolitisk udvalg: 
Der har ikke været mødeaktivitet i specialepolitisk udvalg. 
Udvalgets medlemmer består af: Formand Lars Remvig, Pierre Schydlowsky, Berit Schiøttz-Christensen og Allan 
Gravesen 
 
Økonomiudvalg: 
Jeg vil her henvise til kassererens beretning. 
 
Redaktionsudvalg og bladsituationen: 
Vi har med vemod sagt farvel til vores medlemsblad Muskuloskeletalt Forum med udgangen af 2007, men har samtidig 
sagt goddag og velkommen til vores nye blad International Journal of Muskuloskeletal Medicine.  
Vores medlemsblad var et fælles projekt med DSMM og MT faggruppen af fysioterapeuter, og vore veje måtte skilles – 
i al fordragelighed, fordi den ny portostruktur gjorde, at bladet blev urimeligt dyrt at producere. Fysioterapeuterne ville 
gerne overgå til en elektronisk produktion, men i DSMM har vi vægtet dette internationale tidsskrift højt. Vi tror på, at 
du vil kunne lide bladet. 
DSMM takker for det gode samarbejde vi har haft med fysioterapeuterne, og ikke mindst tak til redaktør Martin B. 
Josefsen. 
Gerd Lyng, Palle Holck og undertegnede er med i redaktionsudvalget. 
 
Mødeudvalg: 
Årsmødet 2007 blev en stor succes – som beskrevet ovenfor. I DSMM forventer vi at følge op på denne succes med et 
mere økonomisk årsmøde 2008. 
Udvalget bestod i 2007 af: Finn Johannsen, Peter Silbye, Palle Holck, Jette Korsgaard, André Soos og Niels Jensen 
 
Nordisk kontaktudvalg: 
DSMM har gennem Palle Holck haft nogle samtaler med vore nordiske reumatologiske kolleger om evt. fælles 
årsmøder. Vi ser i DSMM frem til et samarbejde. 
Formand for vort udvalg er Peter Silbye. 
 
PR udvalg: 
Husk at du kan bestille vore patient- og lægepjecer. De er meget flotte og inspirerende. I kan bestille dem gennem 



DSMMs sekretær Jette Korsgaard. 
Udvalget består af Gerd Lyng, Palle Holck og undertegnede.  
 
Videnskabeligt udvalg: 
Der har ikke været møder i videnskabeligt udvalg i 2007. Der er heller ikke kommet forslag til Columnaprisen.  
Udvalget består af: Formand Palle Holck, Berit Schiøtts-Christensen, Lars Remvig, Finn Johannsen og Henning 
Bliddal. 
 
FIMM: 
FIMM’s generalforsamling blev afholdt den 15. september 2007 i Prag. 
Oprindelig skulle der have været den sædvanlige triennale FIMM kongres i Zürich, men den blev aflyst pga. for få 
tilmeldinger. FIMM generalforsamling blev derfor flyttet til ovenstående dato og sted. 
Det blev en generalforsamling præget af den mildest talt elendig økonomi i FIMM. 
Der er ikke råd til at holde gang i de aktiviteter, man gerne vil og anser som nødvendige. 
Flere medlemslande har ikke betalt deres kontingent, og Østrig meldte sig tidligere på året ud af FIMM. Desværre er 
der siden sket det, at også det engelske selskab BIMM har meddelt, at de træder ud af FIMM. 
Dette gør situationen endnu mere svær for bestyrelsen i FIMM, og vi kan som medlem af FIMM kun håbe på, at denne 
vigtige paraplyorganisation kan fortsætte med at eksistere. 
Fra dansk side havde vi Glenn Gorm Rasmussen som formand for Education Committee. Han trådte tilbage ved denne 
generalforsamling og modtog stående applaus fra forsamlingen. 
Fra DSMM skal lyde en stor tak til Glen Gorm Rasmussen for det store arbejde, har han gjort for selskabet, både som 
tidl. formand for DSMM og for arbejdet i FIMM som formand for Education Committee. Ny formand blev 
franskmanden M.J. Tessandyier. Efterfølgende er undertegnede valgt som dansk medlem af Education Committee. 
FIMM Academy er i god vækst, og er i gang med arbejdet. Der er flere af selskabets medlemmer, der er med i FIMM 
Academy, bl.a. Berit Schiøttz-Christensen, Glenn Gorm Rasmussen og Lars Remvig 
 
 
 
Allan Gravesen Januar 2008. 


