
”Rundt om ryggen” 

”Rundt om ryggen” – fokus på langvarige rygsmerter. 

To spændende introduktionsdage til den muskuloskeletale medicin.  

Formål og indhold. 
DSMM ønsker i forbindelse med sit årsmøde 2007 at præsentere den muskuloskeletale medicin 
for alle interesserede læger. 
Fredag 21. september sættes fokus på langvarige rygsmerter, et ekstremt praksisrelevant 
område, med oplæg om diagnostik og behandling. 
Lørdag den 22. september præsenteres alle DSMM’s kursustilbud i workshops, hvor de enkelte 
behandlingskoncepter introduceres teoretisk og demonstreres i praksis på lejet. Det er tanken 
at tage udgangspunkt i en fælles sygehistorie, som derefter belyses via den diagnostiske 
udredning og efterfølgende behandling i overensstemmelse med det valgte koncept. Kursisten 
kan således følge den samme patient behandlet (fortrinsvist) med  
1.Basiskursus (”manipulationsbehandling”), eller 
2.MET, eller 
3.Nålebehandling (blokader, intramuskulær stimalation, akupunktur etc) eller med 
4.Øvelsesbehandling (muskulær diagnostik og behandling) 
på 2 ud af 4 forskellige workshops. 
5 Counterstrain Introduktionskursus for diplomlæger og øvede 9.00- 13.00 
Første workshop afholdes lørdag 09.00 .- 10.45 og anden workshop 11.15 - 13.00. Man bedes 
ved tilmelding oplyse i prioriteret rækkefølge (helst mindst 4) hvilke workshops man ønsker at 
overvære. 
Det er muligt mod betaling at deltage i festmiddagen fredag aften og overnatte på Comwell 
Kolding til reduceret pris (se mere på DSMM’s hjemmeside www.dsmm.org ) 
Målgruppe. Alment praktiserende læger, speciallæger og yngre læger. 
 
Form.  Eksternat. Oplæg og praktiske demonstrationer. 
Kursusledelse.  Niels Jensen. 
Undervisere. DSMM’s lærerkollegium samt eksterne undervisere. 
Tid.  Fredag den 21. september kl. 09.00 til 18.00 og lørdag den 22. september 2006 kl 09.00 
til 13.00 2007. 
Sted.  Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 
Kursusafgift.  2800kr for deltagelse begge dage inkl. frokost fredag og lørdag samt festmiddag 
fredag aften og overnatning på Comwell Kolding (FYAM og Yngre Reumatologer dog 1500 kr.). 
For deltagelse kun fredag inkl. frokost opkræves 600 kr ( FYAM og YR dog 300kr). 
Deltagelse alene i lørdagens workshops inkl. let frokost er gratis for alle. 
Der søges tilskud for 1 dag i Efteruddannelsesfonden. 
Kursussekretær. Jette Korsgaard, Spurvevej 24, 2970 Hørsholm. Telefon 45 86 07 35. 
Mail:jette.korsgaard(at)dadlnet.dk  eller tilmeld via DSMM’s hjemmeside www.dsmm.org . 
Tilmelding. Skriftligt til kursussekretæren senest 21.september 2007. 
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