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Kære medlem af DSMM 
 
Det er længe siden I har fået noget nyt her fra selskabet, men det er ikke fordi der ikke sker noget. 
Vores hjemmeside har vi længe arbejdet på at få moderniseret og i luften, men der har været en 
del problemer. De er på vej til at blive løst og der vil der løbende komme nyt. 
Vi holder fanen højt i bestyrelsen og arbejder på at vores kurser bliver afholdt, at læregruppen 
fortsat udvikles og at der er fokus på det videnskabelige i det vi går og arbejder med til dagligt og 
alle fortsat undres over til tider. 
Der bliver afholdt 4 – 6 møder om året, nogle på SKYPE og andre i forbindelse med f. eks 
årsmødet, hvor vi alle er tilstede alligevel. 
Vi har haft et godt læremøde, hvor Annette Mielby er blevet optaget i lærergruppen og der er 
kommet 4 nye assistenter, der skal forsøge sig i løbet af det næste år. 
Vi markerer os i høj grad på den internationale front. Vores formand Palle Holck er blevet formand 
for FIMM, den internationale organisation for muskuloskeletal medicin, og vores DSMM kollega 
Lars Remvig er formand for Academy, en internationale videnskabelig sammenslutning af 
muskuloskeletale medicinere.  
Så har Palle Holck og Niels Jensen lagt et stort arbejde i at få den nordiske kongres op at stå 
sammen med fysioterapeuterne. Det bliver meget spændende og lærerigt og vi håber at se mange 
af jer, da det i år kommer til at gøre det ud for vores årsmøde.  
Vores kursus sekretær og selskabs sekretær gennem mange år Jette Korsgaard har valgt at holde 
helt. Det gav os en del problemer med tilmelding og andre ting i forbindelse med årsmødet, da alt 
var lidt oppe i luften på det tidspunkt. Men vi har fået tøjret ballonerne igen og kursus sekretær 
virksomheden kører foreløbigt gennem lægeforeningen til vi finder en løsning der passer lige netop 
vores selskab bedre. 
Der sker meget på kursus området. Basis kursus er ændret lidt, så kursisterne bedre kan gå hjem 
og bruge det de har lært med det samme og der er større sammenhæng mellem det og den øvrige 
kursusrække. MOB kurset er foreløbig sat lidt i bero og noget af det er inkoorpereret i MET B. Igen 
er det mere ”bruger venligt” . Vi forsøger at ramme det behov vi har i hverdagen ude i praksis. Hvis 
vi skal bruge dette redskab i en travl dag frem for ”bare” at sende folk andre steder hen, så skal det 
kunne fungerer i vores hverdag. 
Samtidigt skal vi naturligvis lære teknikkerne og øve øve øve, så det med at komme på kursus en 
gang og tro man kan det hele…. NEJ vi skal ses mange gange og blive stadigt dygtigere. Heldigvis 
har vi nogle meget dygtige undervisere, der tåler at blive oplevet meget mere end én gang. 
 
Men hold øje med hjemmesiden 
Stadig www.dsmm.org  den har fået  nyt ansigt!!! 
Jeg vil forsøge at sende jer en nyhedsmail ca. en gang i kvartalet. Det er desværre sådan at man 
ikke kan blive fri for at få disse mails, for alle adresser ligger på samme fil. Men vi håber da også at 
de fleste vil blive glade for at høre lidt fra selskabet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karen Goss 
Sekretær DSMM	  


