
Formandsberetning for 2012 
 
Bestyrelsen for DSMM har i bestyrelsesåret 2012/2013 bestået af 
 
Palle Holck (formand) 
Niels Jensen (næstformand) 
Karen Goss (sekretær) 
Annette Mielby (kasserer) 
Helle Borgstrøm 
Peter Silbye (formand for Uddannelsesudvalget) 
 
Selskabet har 670 medlemmer. 
 
I efteråret 2012 døde selskabets dynamiske formand, rheumatolog Palle Holck efter lang tids alvorlig 
sygdom.  
Hans indsats og betydning for faget som sådan og for selskabet i særdeleshed har været meget betydelig og  
bestyrelsen ønsker også ved denne lejlighed at udtrykke sin store anerkendelse og dybe respekt for Palle 
Holcks solide faglighed og store menneskelige egenskaber, som vi og selskabet har beundret og profiteret af 
gennem Palle Holcks år som formand og helt frem til umiddelbart før hans alt for tidlige død. Æret være hans 
minde. 
 
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Udover de løbende forretninger med monitorering 
af selskabets økonomi og kursusafvikling, har bestyrelsesarbejdet især omhandlet den fortsatte udvikling af 
Basiskursus og planlægningen af Årsmødet. 
Der henvises til beretningerne fra henholdsvis kassereren og formanden for Uddannelsesudvalget 
vedrørende faktuelle oplysninger. 
 
Også det internationale samarbejde har været på dagsordenen ved alle møder. Der er i bestyrelsen fuld  
opbakning til fortsat deltagelse i både FIMM og ESSOMM.  
Vi havde i 2012 kun en udsendt deltager til Generalforsamlingen i FIMM . Efter flere års arbejde er FIMM nu  
barslet med en guideline for uddannelsen i muskuloskeletal medicin med anbefalinger til uddannelseskrav 
for flere niveauer i uddannelsen. Rapporten  ”Guidelines on Basic Training and Safety”  vil blive behandlet i  
bestyrelsen i det kommende år. Fortsat ”networking” blandt internationale kapaciteter på området må anses 
for betydningsfuldt med henblik på også i fremtiden at kunne trække på de bedste undervisere til vore kurser. 
 
DSMM var ikke i 2012 repræsenteret ved ESSOMM’s International Instructor Course in Manual Medicine. I 
2012 lykkedes det ESSOMM at få en fast repræsentation i EU’s lægevidenskabelige specialistorgan UEMS 
(Union European Medicin Specialistes). Dette kan formentlig ses som et trin på vejen til også i Danmark at få 
anerkendt faget som et fagområde. 
 
De forskellige udvalg i DSMM har haft meget forskellig mødeaktivitet. Der henvises til beretningerne fra de  
enkelte udvalg. 
 
Niels Jensen 
Fungerende fmd., DSMM 
	  


