
 
 

Formandsberetning 
Ved DSMM’s generalforsamling d. 23/4 18 

 
Bestyrelsen for DSMM bestod i 2017 af: 

• Helle Borgstrøm (formand) 

• Karen Goss (næstformand) 

• Peter Silbye (formand for uddannelsesudvalget)  

• Annette Mielby (kasserer) 

• Peter Stæhr (sekretær, web-master) 

• Charlotte Voglhofer 

• Tore Karsø 

• Sara Moltke (associeret medlem) 
 
Yngre læger har været repræsenteret ved: 

• Karolina Lewandowska (ikke stemmeberettiget) 

• Salli Rose (ikke stemmeberettiget) 
 
 
DSMM har på nuværende tidspunkt  390 medlemmer. Der var 496 medlemmer på samme 
tid sidste år. Vi har således mistet godt 100 medlemmer. Det er primært ældre medlemmer 
der melder sig ud samtidig med, at de bliver pensionerede. Enkelte af de udmeldte er 
også diplomlæger. Vi har nu 47 diplomlæger heraf tager 20 læger privatpatienter. 
Men der er en ny generation af diplomlæger på vej, det ser vi meget frem til.  
 
Jeg vil gerne rette en tak til alle, der har været med til at præge DSMM i det forgangne år 
med møder og andre aktiviteter på selskabets vegne. Tak for alle jeres bidrag. 
En speciel tak til Peter Silbye, Annette Mielby og Karen Goss som træder ud af 
Bestyrelsen efter mere end 8 års arbejde, og dermed falder for aldersfristen. 
Tak til Peter for hans fremragende arbejde som uddannelsesudvalgs formand. Peter har 
været en omhyggelig koordinator mellem kursister, lærere, Comwell og lægeforeningen, 
og har i høj grad sat sit præg på undervisningen og Bestyrelsens dagsorden. 
Tak til Annette for at holde styr på vores økonomi. Det har ikke altid har været lige nemt, at 
holde styr på specifikationerne både fra Lægeforeningen og fra bestyrelsesmedlemmer. 
Tak til Karen for hendes engagerede arbejde først som sekretær og webmaster og siden 
som næstformand, hvor hun har været fremtrædende i det internationale samarbejde. 
Karen vil fortsat samarbejde med bestyrelsen i hendes nye rolle som medlem af FIMM´s 
uddannelsesudvalg. 
Alle 3 fortsætter som aktive lærere. 
 
Bestyrelsesarbejdet: 
Bestyrelsen har i det forløbne år haft 4 bestyrelsesmøder. 



Vi har ud over kursusaktiviteter beskæftiget os med den fremtidige strategi for 
uddannelsen i selskabet set i lyset af det internationale samarbejde. Herudover har der 
været mange aktiviteter til fremme for selskabets PR. 
 
Lærer – Bestyrelsesmøde: 

• Vi har haft et meget produktivt lærermøde i 2017 - med diskussion af den 
overordnede stategi for uddannelsen. Vi har diskuteret lærerbemanding og 
læreruddannelse - og hvorledes vores undervisning kan blive mere sammenlignelig 
med de større europæiske landes. Det drejer sin om inddeling i et 100 lektioners 
basisniveau og et 200 lektioners avanceret niveau inkl. afsluttende eksamen før 
diplom efter 300 lektioner og multiple choice opgaver undervejs. Vi har snakket om 
recertificering af diplomlæger og har kort berørt muligheden for en 
universitetstilknyttet Masteruddannelse. 
Alt sammen emner, vi vil arbejde videre med i 2018. 

• For at øge interessen for selskabets kurser har vi budt ind på praktiserende lægers 
Systematiske efteruddannelse. Charlotte Vogelhofer har lavet et kursusprogram til 
hovedemnet ”Den Diagnostiske udfordring”. Her kan screening af bevægeapparatet 
puttes ind. Desværre har vi fået afslag på vores tilbud. 

• Frederikke Uldall Urne og Morten Rask er startet som lærer aspiranter. 
 
PR-aktiviteter: 

• Peter Silbye har haft en artikel i Månedskrift for Praktisk Lægegerning henvendt til 
hjælpepersonalet i praksis omhandlende visitation af lændesmerter. 

• 2 øvrige artikler kommer i de kommende måneder i Månedskrift for Praktisk 
Lægegerning. De er skrevet af Peter Silbye og Charlotte Vogelhofter og er en del af 
en serie, byggende på samme sygehistorie. De første artikler omhandler diagnostik 
af lænderygsmerter og screening. 

• Som opfølgning på workshoppen om nakke-, skulder- og armsmerter i WONCA 
2016, har Peter Silbye og Charlotte Voglhofer haft en tilsvarende workshop på 
Nordisk kongres i Almen Medicin i sommeren 17. 

• En udvidet udgave af workshoppen blev præsenteret på FIMM´s Instructor Course i 
efteråret 17, med stor succes. Så meget at den hollandske MM-gruppe fik en 
gentagelse på deres vinterkonference. 

 
Internationale undervisere: 
Vi har haft 2 kurser med udenlandske undervisere inden for det sidste halve år. 
Michaela Habring, østrisk manuelmediciner, underviste i Capsulær Mobilisation af 
ekstremiteter i december. 
Aktuelt er vi begavet med Michael Kucheres undervisning. Han laver gerne en 
undervisningsrække over de kommende år. 
 
Årsmøde 17: Vi var kun en lille deltagergruppe dette år. Der var mange spændende 
indlæg, ikke mindst fra neurolog Peter Michael Nielsen. Han forsker i behandling af 
kroniske smerter med vibrationer fra baslyde. 
Salli Rose har skrevet om Årsmødet 2017 i december nummeret af Practicus. Link hertil 
fra hjemmesiden. 
 
Prisstigning på kurser: 
Mange af vore kurser har kørt med underskud eller er blevet aflyst grundet for få 
tilmeldinger, og dermed for stort underskud. For at minimere indtægtstabet er priserne på 
vore kurser i gennemsnit steget med 1000 kr. fra 1/1 2018. Der er en rabat på 500 kr for 
medlemmer. Prisen for basiskurset er uændret, da det ofte er de yngste læger der deltager 
her. 



 
Status over YL-gratister: 
Af de hidtidige 10 YL, der efter ansøgning har deltaget gratis på Basiskursus, har 4 
efterfølgende deltaget på andre kurser i foreningen og 2 er blevet medlem. 
For at øge motivationen for ansøgerne er ordningen ændret til at YL efter ansøgning kan 
deltage til 1/2 pris. Højst 2 rabatister pr. år. 
I marts 18 nummeret af Practicus, er der en flot artikel om Basiskurset, skrevet af 
efterårets YL gratist Line Koppel.  
 
Samarbejdet med Lægeforeningen vedrørende kursus- og medlems-administration: 
Det har haltet voldsom i år. Efter Lægeforeningen har fået nyt medlemssystem, har den 
elektroniske kursustilmelding været meget ustabilt. Ofte er en kursustilmelding først gået 
igennem efter telefonisk tilmelding til kursusadministratoren i Lægeforeningen. 
Derimod er det blevet fantastisk nemt at melde sig ud af et selskab, det kræver bare et 
enkelt klik. 
Begge dele der har kostet os kursister og medlemmer. 
Herudover fungerer Lægeforeningens opdateringen af vores medlemsregister dårligt og 
vores kursusindtægterne bliver sendt uspecificeret fra Lægeforeningen flere mdr. efter 
afholdt kursus. Det har givet problemer i forhold til revision og opretholdelse af likvid 
balance.  
Vi overvejer selv at overtage kursusadministrationen. 
 
SEB’s Uddannelsespris 2018: 
Torben Halberg blev indstillet i 2016. Men LVS, som har annonceret efter kandidater, fik 
ikke videresendt vores indstilling. Den er nu videregivet direkte til SEB, og Torben kommer 
med blandt ansøgerne til SEB´s Uddannelsespris 2020 
 
Nyanskaffelser: 

• Vi har købt 20 nye lejer 

• Lærerne har fået nye ens polo-shirts, da T-shirts med skelettet var noget forældet 
 
Øvegrupper: 
Vi har nu 11 aktive øvegrupper rundt om i landet, langt de fleste med DSMM lærere som 
undervisere. 
 
WCLBP, World Congress in low back pain: 
Skulle afholdes i København i 2019. Vi skulle have været med til at arrangere det sammen 
med fysioterapeuterne. Men det er flyttet til Belgien, som er et billigere land at holde en 
stor-konference i. 
 
 
Helle Borgstrøm 
Formand DSMM 



 

 
 
 
Rapport fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, 
IAMMM og LVS 
 
FIMM, den internationale MM sammenslutning: 
Helle Borgstrøm, Karen Goss og Peter Stæhr deltog i efterårets generalforsamling. Indtil 
2023 har DSMM 2 stemmer her. Efter 2023 regnes de enkelte landes stemmeberettigelse 
ud fra antallet af medlemmer med en kvalificeret uddannelse efter FIMM´s Guidelines. 
Vores nuværende 47 diplomlæger opfylder ikke disse krav, idet vi mangler eksamen og 
bed-site undervisning. 
Men vi har mulighed for at få indflydelse på den videre udvikling i FIMM. Karen er blevet 
vagt som en ud af 5 medlemmer i et nyt uddannelsesudvalg, Educational Board. Udvalget 
skal i første omgang danne sig et overblik over de enkelte landes MM 
uddannelsesprogram. Målet er en FIMM- certificering af uddannelserne i de enkelte lande, 
og mulighed for at deltage på hinandens kurser. På denne baggrund deltager Ilia Todorov 
og Dimitar Genov fra Bulgarien i vores aktuelle Masterkursus. 
Herudover er Peter Stæhr lægelig revisor i FIMM og Helle er medlem af det 
sundhedspolitiske udvalg, Health Policy Board. 
På FIMM´s videnskabelige konference deltog ud over Helle, Karen og Peter Stæhr også 
Lisbeth, Lars, Peter Silbye og Charlotte. DSMM gav et tilskud til deltagelsen (460€), da 
den internationale undervisning er en del af læreruddannelsen. 
Peter Silbye og Charlotte underviste selv i nakke-, skulder- og armsmerter. 
 
ESSOMM, den europæiske MM forening: 
Vi har ikke som i de tidligere år kunne mønstre nogen deltagere til Instructor Course i 
2017. Dette år var afslutningen på det Consensus Curriculum vedr. minimumkrav til de 
første 100 timers undervisning på basisniveau, som vi har været med til at udarbejde 
gennem de seneste år. Karen Goss og Helle Borgstrøm deltog med mail-kommentarer. 
Karen blev valgt til Advisory Board i stedet for Niels Jensen. 
På vinterkonferencen i år underviste Karen og Helle i Sjalsgreb. Et greb, som ikke var 
kendt af deltagerne fra de andre lande. 
Helle og Karen vil i samarbejde med Lars gentage denne workshop om thoracal 
behandling ud fra sjalsgreb undersøgelsen på FIMM konferencen 2018. 
 
IAMMM, den internationale forsknings-sammenslutning inden for MM: 
Helle Borgstrøm og Peter Stæhr deltog i årets konference og professor, rheumatolog Berit 
Schiøttz-Christensen deltog som medlem af Scientific Board. Blandt de 40 forskellige 
forskningsprojekter var der flere omkring ny teknologi til diagnostik og behandling. Der var 
ligeledes flere indlæg som handlede om en underinddeling af LBP på baggrund af MR 
scannings fund. Der er henvisning til referater fra konferencen på DSMM´s hjemmeside, 
under internationalt. 
 



 
LVS, lægevidenskabeligt Selskab: 
Vores 6 repræsentanter er i løbet af året blevet reduceret til 5 grundet vores faldende 
medlemstal. 
Peter og Helle har deltaget I et spændende årsmøde, hvor emnet var Den postfaktuelle 
læge. 
Vi har fået 7.000 kr. i tilskud til Michaela Habrings undervisning i december 2017, og er nr. 
1 på venteliste til tilskud til Michael Kucheras undervisning i år. Dvs. at vi får tilskud, hvis 
der er et andet selskab, som aflyser en udenlandsk underviser. 



 
 

Udvalg 
 
Vi har i 2007/2018 haft følgende udvalg: 
 
Uddannelsesudvalget: 

• Peter Silbye (formand) 

• Charlotte Voglhofer 

• Lisbeth Wemmelund 

• Karen Goss 

• Lars Faldborg 

• Niels Bro Madsen ad hoc 
 
Økonomiudvalget: 

• Annette Mielby (formand, kassere) 

• Peter Silbye (født medlem, som formand for uddannelsesudvalget) 

• Sara Moltke 
 
Web-udvalget: 

• Peter Stæhr (formand) 

• Tore Karsø 
 
Videnskabeligt udvalg 

• Tore Karsø 

• Berit Schiøttz-Christensen ad hoc 

• Finn Johannsen ad hoc 
 
Årsmødeudvalget (ad hoc udvalg):  

• Peter Silbye (formand) 

• Charlotte Voglhofer 

• Karen Goss 

• Karolina Lewandowska 
 

Rapport fra udvalg: 
 
Uddannelsesudvalget: 
Der henvises til uddannelsesudvalgs formandens beretning. 
 
Økonomiudvalget: 
Der henvises til kasserens aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
 
Webudvalget: 
Der henvises til web-udvalgs formandens beretning. 
 



Videnskabeligt udvalg: 
Selskabet har en Collumnaprisen på 15.000 kr., som uddeles til en dansk læge, der har 
præsteret et vigtigt videnskabeligt arbejde inden for muskuloskeletal medicin. 
Prisen har ikke været uddelt siden 2009. Vi stiler mod en udlevering til selskabets 50 års 
jubileum d. 29. – 30. marts 2019. 
Vi har indtil nu en enkelt ansøger, og har haft opslag i Practicus og på KU´s Almen 
Medicinsk Instituts hjemmeside. 
 
 

Helle Borgstrøm 


