
Formandsberetning 
ved Generalforsamlingen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, Hotel H.C. Andersen, 
Odense lørdag den 1. februar 2003. 
 
Bestyrelsesarbejdet: 
Bestyrelsen har i 2002 afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 som telefonmøde. Desuden har der 
været afholdt 2 fællesbestyrelsesmøder med MT-gruppen og med McKenzie Institut, Danmark. 
Udover selve bestyrelsesmøderne har der været aktivitet i forskellige udvalg, blandt andet 
mødeudvalget med aktuelle netop overståede forårsmøde som emne. Men også på andre fronter har 
bestyrelse og medlemmer været aktive, og jeg vil derfor gerne her rette en tak til alle dem der i år 
2002 har gjort en indsats for DSMM. 
 
Uddannelsesudvalg: 
Udvalget fik i 2002 en ny formand idet Torben Halberg, efter mere end 8 år på posten faldt for 
”anciennitetsgrænsen” i henhold til de ved sidste generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer. 
Vor nye formand for dette vigtige udvalg blev Niels Jensen – udpeget af bestyrelsen -, som stille og 
roligt er gledet ind i arbejde, godt hjulpet på vej af Torben. 
 
Udover formanden har Uddannelsesudvalget bestået af Henning Bliddal, Steen Hecksher Sørensen, 
Lene Krøyer og Palle Lauritsen, alle valgt af lærergruppen. Tak til jer alle for indsatsen i det 
forløbne år. 
Lene har efter en del år i udvalget besluttet at trække sig fra udvalgsarbejdet, og selv om hun blev 
takket og rost for sin indsats allerede på lærermødet i November, vil jeg ikke undlade endnu engang 
at takke hende for det store arbejde hun har udført for DSMM gennem mange år ikke blot som 
medlem af uddannelsesudvalget men også som tidligere medlem af bestyrelsen og som tidligere 
kasserer. 
Nyt medlem i udvalget blev Lisbeth Wemmelund enstemmigt valgt af læregruppen – hjerteligt 
velkommen til Lisbeth. 
På lærermødet i November måned blev blandt mange andre ting den fremtidige kursusstruktur 
drøftet. Lærergruppen konkluderede at tiden var inde for en grundig revision af kurserne og 
kursusstrukturen. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som skulle komme med forslag til 
en ændret struktur og et ændret indhold, således at kurserne i højere grad afspejlede den daglige 
arbejdssituation. Der vil senere blive givet en mere detaljeret gennemgang af hvad der er sket inden 
for uddannelsesudvalgets ansvarsområde. 
 
Uden at forgribe denne rapport vil jeg dog nævne at den vigende tilgang til kurserne naturligvis har 
været drøftet ikke blot i lærergruppen men også i bestyrelsen. Som nævnt sidste år er den vigende 
tilgang til videre- og efteruddannelseskurser øjensynligt et generelt fænomen, idet lignende forhold 
gør sig gældende, f.eks. inden for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og inden for DFFMT. Vi har 
forsøgt at imødegå tendensen så godt som muligt ved at revidere eksisterende kurser og introducere 
nye kurser bl.a. Herbert Yates’ Kursus i Funktionel Indirekte Teknik og Kursus i 
Vintersportsmedicin i samarbejde med DIMS. Men desværre har vi nogle været nødt til at aflyse 
kurser. 
 
  



Specialepolitisk udvalg: 
På basis af den af Berit Schiøttz-Christensen, Glen Gorm Rasmussen, Fritz Christensen og Lisbeth 
Wemmelund udfærdigede målbeskrivelse for et fagområde i muskuloskeletal medicin, havde 3 
repræsentanter for bestyrelsen, Finn Johannsen, Pierre Schydlowsky og undertegnede, i april måned 
et møde med Dansk Reumatologisk Selskab’s bestyrelse. Mødet foregik i en særdeles positiv 
stemning hvor det blev tydeligt tilkendegivet fra DRS’s side at de så positivt på etablering af et 
Fagområde i Muskuloskeletal Medicin. 
Det var aftalen at drøftelserne skulle genoptages i efteråret 2002, ikke med os alene, men som en 
fælles drøftelse med os og med repræsentanter fra Dansk Idræts Medicinsk Selskab og fra Dansk 
Selskab for Rehabilitering. Men grundet den store arbejdsbyrde med hensyn til etableringen af 
”common trunk” uddannelsen i intern medicin, målbeskrivelsen for uddannelsen i intern medicin 
samt arbejdet med at udfærdige målbeskrivelsen for og planlægge introduktionen af den 
reumatologiske uddannelse, så har DRS måttet udskyde disse døftelser om fagområder. 
 
På Dansk Medicinsk Selskabs årlige repræsentantskabsmøde blev fagområde begrebet endnu 
engang taget op. Denne gang dog mere som en orientering om at Det Nationale Råd for Lægers 
Videreuddannelse ikke havde godtaget DMS’s indstilling om at godkendelse af Fagområder skulle 
ske centralt. Det Nationale Råd gik ind for en decentral godkendelse. Det betyder at det bliver DRS 
der kommer til at fastlægge kompetenceniveauet for Fagområder og at det bliver DRS der kommer 
til at påse at ansøgere besidder den kompetence i f.eks. Muskuloskeletal Medicin som en 
ansættende myndighed efterspørger. 
Med denne udmelding lægger Det National Råd sig op af speciallægekommissionens intension med 
begrebet Fagområde. I øvrigt var det også det DSMM ønskede under sidste års debat. 
 
Udover etablering af et fagområde under det reumatologiske speciale, er der også bevægelse i 
fronterne på praksis siden (DSAM/PLO). Man har, som det nok er de fleste bekendt indgået 
overenskomst hvor udøvelse af manuel/muskuloskeletal medicin skal give adgang til et honorar. I 
den forbindelse har DSMM rettet henvendelse til DSAM bl.a. med henblik på at tilbyde vores 
assistance i forbindelse med fastlæggelsen af kompetenceområdet og ved tilrettelæggelsen af 
uddannelsen hertil. 
 
Det er åbenbart at udviklingen på begge fronter vil skabe et behov for uddannelse og 
et behov for lærerkræfter. 
 
Økonomiudvalg: 
Jeg vil her henvise til kassererens beretning. 
 
Redaktionsudvalg: 
Vort medlemsblad Muskuloskeletalt Forum, fælles med DFFMT, har nu været på gaden 5 gange. 
Ganske naturligt har bladet haft nogle startvanskeligheder, og der er langsomt kommet styr på flere 
og flere af disse vanskeligheder. Men der er fortsat ting at arbejde på. 
Det er lykkedes at få nogle pæne annoncer i bladet, og selv om bladet stadig udgør en stor post på 
budgettet, så er det dog lykkedes at reducere bladudgiften betydeligt – én af intensionerne med at 
etablere et fællesblad. Redaktionsudvalget, som har bestået af Glen Gorm Rasmussen, Gerd Lyng, 
Fritz Christensen, Allan Gravesen og undertegnede fra DSMM’s side, og Vibeke Laumann, 
Flemming Enevold og Christian Couppé fra MT-gruppen har haft et frugtbart og positivt 
samarbejde. Redaktørposten, som har været varetaget af Glen Gorm Rasmussen indtil 31.12.02, er 
nu overgået til DFFMT ved Christian Couppé. 



På sidste fællesbestyrelsesmøde blev det desuden vedtaget at redaktionskomitéen fremover får en 
selvstændig konto med et rammebudget, som bliver fastlagt af og ligeligt fordelt mellem de 2 
selskaber. Selv om der i al almindelighed er tilfredshed med bladet er der helt givet 
udviklingsmuligheder, og det bliver spændende at følge udviklingen de kommende år. 
Jeg vil gerne her udtrykke en stor tak til Glen for det kæmpearbejde han har udført i de sidste 5 år 
som redaktør dels af Manuel Medicin og dels af dette blads efterfølger - Muskuloskeletalt Forum. 
 
Mødeudvalg: 
Forårsmødet 2002 om Foden var et særdeles velbesøgt møde med ca. 150 deltagere. Alt i alt et 
spændende og udbytterigt møde, hvor der også var lejlighed til at debattere diagnostiske og 
behandlingsmæssige principper. En stor tak til mødeudvalget, hvor DSMM’s repræsentanter var 
Berit Schiøttz-Christensen, Jette Parm, Finn Johannsen og Pierre Schydlowsky. 
 
På første bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling drøftede bestyrelsen emnet for forårsmøde 
2003, det møde som vi netop har afsluttet. Emnet blev skulderen, for nogle et fortærsket emne - for 
andre et område der ikke kan tages op hyppigt nok. Med ca. 125 tilmeldte er vi vist ikke gået helt 
galt i byen. MT-gruppen takkede ja til at være medarrangør. Da der blandt vore medlemmer havde 
været en del kritiske røster omkring McKenzie indholdet på sidste årsmøde valgte vi denne gang 
kun at spørge MT-gruppen om de havde lyst til et samarbejde omkring forårsmødet. Beklageligvis 
var vi ikke gode nok til at meddele McKenzie Instituttet denne beslutning, og jeg vil gerne her give 
McKenzie Institut Danmark min uforbeholdne undskyldning. Forhåbentlig kan vi fortsat have et 
frugtbart samarbejde fremover. Mødeudvalget til dette årsmøde har bestået af Vibeke Laumann, 
Inger Wiggers Kjær og Niels Honoré fra DFFMT samt af Pierre Schydlowsky, Allan Gravesen og 
undertegnede. Tak for jeres indsats og for det gode samarbejde. 
 
Nordisk Kontaktudvalg: 
Peter Silbye har haft løbende kontakt med vore nordiske samarbejdspartnere i Nordisk 
Kontaktkomité. Den Nordiske Kongres som afholdes hvert 3. år, skiftevis mellem de 4 deltagende 
lande i det nordiske samarbejde, blev i 2002 afholdt i Oslo med emnet ”Scientific Evidence and 
Therapeutic skills”. Kongressen er refereret i Muskuloskeletalt Forum nr. 2, 2002. Der deltog knapt 
300 læger og fysioterapeuter. Nordic Spine Award, på Nkr. 25.000, blev givet til fysioterapeut Britt 
Stuge, Oslo, for sit kontrollerede, randomiserede arbejde vedr. behandling af bækkenrelaterede 
smerter efter fødsel. Alle de Nordiske samarbejdspartnere bidrager ligeligt til prisen som blev 
indstiftet på forrige møde i København. 
 
PR-udvalg: 
Den væsentligste indsats i dette udvalg har ligget i arbejdet med hjemmesiden, forestået af Allan 
Gravesen. Hjemmesiden, www.DSMM.org er langsomt udbygget, bl.a. således at man nu kan 
melde sig elektronisk til kurser og møder, hvilket mange i øvrigt også har benyttet sig af i 
forbindelse med årsmødet og FIMM’s Scientific Committee Conference. 
Nyt er bl.a. en rubrik vedr. Videnskab, hvorfra man f.eks. kan hente de af FIMM’s Scientific 
Committee producerede standard forsøgsprotokoller. Ledere fra vort medlemsblad, referater fra 
møder og lignende kan også læses på hjemmesiden. 
 
  



Videnskabeligt udvalg: 
Udvalget kunne under forårsmødet 2003 uddele Columnaprisen 2002 på kr 15.000 til fysioterapeut 
Tom Petersen, Rygcenter København, for arbejdet ”The Effect of McKenzie Therapy as Compared 
With That of Intensive Strengthening Training for the Treatment of Patients With Subacute or 
Chronic Low Back Pain”. Tom Petersen fremlagde resultaterne af arbejdet som et ekstra indslag på 
årsmødet. Endnu engang tillykke til Tom Petersen. 
 
Lærebogsudvalget: 
Som erkendt ved sidste generalforsamling har redaktionsgruppen været bagud med arbejdet. 
Redigeringsarbejdet er dog ved at nærme sig en afslutning. Forhåbentlig kan vi stadig få bogen ud i 
April måned i år. 
 
Bevægeapparatets Årti: 
DSMM bidrager fortsat økonomisk til arbejdet i denne forening, men bestyrelsen må beklageligvis 
erkende at den ikke har haft overskud til at deltage aktivt i foreningens arbejde. 
 
FIMM: 
FIMM’s generalforsamling blev afholdt i september i Kuopio, Finland. Schweitzeren Bernhard 
Terrier blev efter kampvalg valgt til ny præsident for FIMM for de næste 4 år. Som ny 
vicepræsident valgtes Michael Kuchera, USA og som ny generalsekretær Ron Palmer, Australien. 
Sydkorea blev optaget som nyt medlem og Japan havde sendt observatør til generalforsamlingen 
med henblik på et evt. kommende medlemskab. 
Valget af Michael Kuchera føler jeg trang til at kommentere. Fra Sydeuropæisk side var man imod 
af dette valg idet Michael Kuchera er DO, altså Doctor of Osteopathy, og sydeuropæerne har faktisk 
været modstander af at Nordamerika’s repræsentation i FIMM sker gennem en osteopat-
organisation. Men FIMM’s bestyrelse har fastholdt at når DO’s, altså amerikanske osteopater, har 
uddannelse sv.t. og rettigheder på lige fod med MD’s, altså amerikanske læger, så opfylder de 
betingelserne for medlemskab. 
Der er dog grund til at være opmærksom på udviklingen, specielt mener jeg at det vil være uheldigt 
for en evt. etablering og videreudvikling af et Fagområde i Muskuloskeletal Medicin, hvis den mere 
homøopatiske del af det osteopatiske områder vinder indpas.  
 
DSMM er fortsat bredt engageret i FIMM’s arbejde. På FIMM’s generalforsamling 
blev Glen Gorm Rasmussen således genudpeget som formand for Education Committee, Torben 
Halberg fortsætter som medlem af Policy Committee og 
undertegnede fortsætter som medlem af Scientific Committee. 
Med hensyn til referat fra disse underkomitéer, henviser jeg til senere punkt på 
dagsordenen. 
 
Med denne beretning mener jeg at have givet en dækkende beskrivelse af DSMM’ aktiviteter og 
engagementer i det forløbne år, og jeg vil i den forbindelse gerne takke alle dem der har løftet og 
båret for DSMM i det forløbne år. Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens 
drøftelse.  
 
Lars Remvig 
Januar 2003 


