
	  
	  

Formandsberetning	  
Ved	  DSMM’s	  generalforsamling	  d.	  21/3	  15	  

	  
Bestyrelsen	  for	  DSMM	  har	  I	  2014/2015	  bestået	  af:	  

• Helle	  Borgstrøm	  (formand)	  
• Karen	  Goss	  (næstformand)	  
• Peter	  Silbye	  (formand	  for	  uddannelsesudvalget)	  	  
• Annette	  Mielby	  (kasserer)	  
• Peter	  Stæhr	  (sekretær,	  web-‐master)	  
• Morgen	  Vaagholt	  
• Charlotte	  Voglhofer	  

	  
Senior	  medlem	  

• Niels	  Jensen	  (ikke	  stemmeberettiget)	  
	  
Yngre	  læger	  har	  været	  repræsenteret	  ved:	  

• Urfan	  Ahmed	  (ikke	  stemmeberettiget)	  
• Anders	  	  Krusenstjerna-‐Hafstrøm	  (ikke	  stemmeberettiget)	  

	  
DSMM	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  	  554	  medlemmer.	  Der	  var	  587	  medlemmer	  på	  samme	  tid	  
sidste	  år.	  Vi	  har	  således	  mistet	  33	  medlemmer.	  Forrige	  år	  havde	  vi	  mistet	  49	  medlemmer.	  Det	  er	  
primært	  ældre	  medlemmer	  der	  melder	  sig	  ud,	  samtidig	  med	  at	  de	  bliver	  pensionerede.	  
	  
Bestyrelsesarbejdet:	  
Bestyrelsen	  har	  i	  det	  forløbne	  år	  haft	  4	  bestyrelsesmøder.	  
	  
Mange	  års	  arbejde	  på	  at	  definere	  vores	  fag	  tydeligt	  har	  nu	  båret	  frugt	  med	  registreringen	  af	  
muskuloskeletal	  medicin	  som	  fagområde	  i	  LVS.	  Der	  er	  et	  link	  til	  fagområdebeskrivelsen	  på	  DSMM´s	  
hjemmeside.	  
For	  3	  uger	  siden	  fik	  vi	  et	  brev	  fra	  Sundhedsstyrelsen.	  Det	  er	  det	  tætteste,	  vi	  kan	  komme	  på	  en	  
offentlig	  anerkendelse.	  I	  brevet	  skriver	  Susanne	  Vinther	  Nielsen,	  overlæge	  i	  afd.	  for	  uddannelse	  og	  
autorisation:	  
	  	  



“Vi	  finder,	  at	  fagområdet	  muskuloskeletal	  medicin	  på	  bedste	  vis	  er	  forankret	  i	  jeres	  selskab	  med	  
en	  løbende	  validering	  af	  denne	  og	  registreret	  i	  LVS	  .	  Hermed	  	  sikres,	  at	  områdets	  videnskabelige	  
evidens	  og	  faglige	  udvikling	  stadig	  	  varetages	  inden	  for	  lægeområdet.	  	  
	  
Vi	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  offentlig	  anerkendelse	  eller	  international	  status	  ikke	  nødvendigvis	  er	  
afhængig	  af	  en	  godkendelse/anerkendelse	  i	  Sundhedsstyrelsen,	  når	  man	  i	  forvejen	  er	  autoriseret	  
læge.	  	  I	  en	  del	  andre	  lande	  er	  det	  lægelig	  organisationer,	  der	  er	  kompetente	  myndigheder	  og	  som	  
registrerer	  lægelige	  specialer	  og	  fagområder.	  Med	  den	  nuværende	  mulighed	  for	  at	  blive	  
”diplomlæge”	  på	  baggrund	  af	  fagområdeuddannelsen	  efter	  speciallægeuddannelse	  i	  f.eks.	  almen	  
medicin,	  reumatologi,	  neurologi,	  ortopædi	  	  eller	  andre	  	  specialer,	  finder	  vi	  at	  muskuloskeletal	  
medicin	  for	  nuværende	  har	  sin	  naturlige	  plads	  som	  registreret	  fagområde.	  “	  
	  
Brevet	  kan	  i	  sin	  fulde	  ordlyd	  ses	  på	  DSMM´s	  hjemmeside.	  
	  
Inspireret	  af	  det	  internationale	  arbejde,	  FIMM´s	  ”Guidelines	  on	  basic	  training	  and	  safety”	  fra	  2013	  
med	  skarpt	  definerede	  uddannelseskriterier	  og	  ESSOMM´s	  arbejde	  med	  at	  lave	  et	  kompendium	  i	  
MM,	  fortsætter	  vi	  i	  DSMM	  arbejdet	  med	  at	  definere	  vores	  fag	  tydeligt.	  
	  
I	  bestyrelsen	  har	  vi	  haft	  en	  positiv	  diskussion	  om	  kriterierne	  for	  opnåelse	  af	  Diplom	  i	  MM,	  samt	  
muligheden	  for	  recertificering,	  så	  Diplomlægerne	  vedligeholder	  deres	  kvalifikationer	  inden	  for	  
MM.	  Diskussionen	  fortsætter	  i	  bestyrelsen	  og	  vil	  munde	  ud	  i	  en	  skriftlig	  definition	  af	  kravende	  til	  
en	  Diplomlæge,	  som	  vil	  erstatte	  den	  nuværende	  på	  hjemmesiden.	  Vi	  har	  ikke	  planer	  om	  at	  ændre	  
på	  timetals	  kravet	  på	  250	  timer	  /300	  lektioner.	  
	  
Vi	  arbejder	  også	  på	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  MM	  blandt	  de	  yngre	  læger,	  godt	  hjulpet	  af	  vore	  YL	  
repræsentanter	  i	  bestyrelsen.	  
Sidste	  år	  vedtog	  bestyrelsen,	  at	  2	  YL	  læger	  pr.	  år	  kan	  deltage	  gratis	  på	  basiskurset,	  mod	  begrundet	  
ansøgning.	  Ordningen	  er	  populær	  og	  vi	  modtager	  mange	  kvalificerede	  ansøgninger.	  
Yngre	  almen	  medicinere	  i	  region	  Sjælland	  har	  haft	  temadag	  om	  MM	  med	  undervisning	  af	  
lærerkræfter	  fra	  DSMM.	  Der	  var	  i	  alt	  170	  deltagere	  fordelt	  på	  2	  dage	  og	  stor	  interesse	  blandt	  
deltagerne.	  
	  
Vi	  har	  længe	  varslet	  ny	  hjemmeside.	  Sekretæren	  og	  vore	  YL	  repræsentanter	  har	  været	  til	  møde	  
med	  vores	  IT	  udbyder	  mhp.	  at	  få	  hjemmesiden	  gjort	  mere	  interaktiv.	  Det	  er	  meningen,	  at	  
kursusmateriale	  skal	  være	  tilgængelig	  for	  de	  kursister	  der	  er	  medlem	  af	  foreningen,	  og	  at	  lærerne	  
skal	  have	  mulighed	  for	  en	  samlet	  oplagring	  af	  kursusmateriale,	  som	  de	  enkelte	  lærere	  kan	  trække	  
på	  ved	  planlægning	  af	  undervisning.	  Men	  vores	  IT	  udbyder	  har	  arbejdet	  al	  for	  langsomt.	  Vi	  har	  nu	  
fået	  afslag	  i	  prisen	  og	  	  venter	  fortsat	  på	  det	  endelige	  resultat,	  som	  burde	  være	  lige	  ”om	  hjørnet”.	  
DSMM	  har	  også	  en	  facebook	  side,	  Manuel	  Medicin	  DK,	  for	  medlemmer.	  Der	  er	  kun	  begrænset	  
aktivitet,	  måske	  på	  grund	  af	  manglende	  kendskab	  til	  siden.	  
	  
Formanden	  for	  uddannelsesudvalget	  har	  bl.a.	  været	  optaget	  af	  at	  tilpasse	  vore	  kurser	  til	  
medlemmernes	  behov.	  Vores	  øvelseskursus	  på	  La	  Santa	  Sport	  bliver	  ofte	  aflyst,	  nu	  forsøger	  vi	  med	  
et	  indenlandsk	  øvelseskursus	  på	  Sportshotellet	  i	  Rebild	  ultimo	  august	  .	  Det	  udelukker	  dog	  ikke	  at	  vi	  
en	  anden	  gang	  kan	  holde	  et	  La	  Santa	  kursus,	  hvis	  der	  er	  interesse	  for	  det.	  



I	  november	  holdt	  vi	  for	  første	  gang	  i	  mange	  år	  et	  kursus	  i	  MFR	  og	  Counterstrain	  for	  ikke	  øvede.	  Der	  
var	  gode	  tilbagemeldinger,	  så	  kurset	  bliver	  lagt	  ind	  i	  det	  faste	  kursusprogram.	  
Der	  henvises	  i	  øvrigt	  til	  beretningen	  fra	  formanden	  for	  uddannelsesudvalget.	  
	  
Internationalt	  ,	  verdensomspændende	  deltager	  vi	  aktivt	  i	  FIMMs	  generalforsamlinger	  og	  er	  med	  i	  
sundhedspolitiske-‐,	  uddannelses-‐	  og	  økonomiudvalget.	  Det	  er	  spændende	  at	  følge	  den	  
internationale	  udvikling	  og	  forsøg	  på	  at	  koordinere	  uddannelsen	  i	  de	  forskellige	  lande.	  Et	  
væsentligt	  dokument	  hertil	  er	  ”Guidelines	  on	  basic	  training	  and	  safety”.	  Der	  er	  et	  link	  på	  
hjemmesiden	  hertil.	  
I	  år	  skal	  DSMM	  være	  vært	  for	  den	  50.	  Generalforsamling	  i	  FIMM.	  	  Det	  bliver	  en	  super	  mulighed	  for	  
at	  promovere	  selskabet	  internationalt.	  
	  
Vi	  deltager	  også	  i	  den	  europæiske	  forening	  ESSOMMs	  instructor	  Courses.	  Her	  bidrager	  vi	  aktivt	  i	  
arbejdet	  med	  at	  lave	  fælles	  europæiske	  retningslinjer	  for	  muskuloskeletal	  behandling	  .	  
	  
Berit	  Schiøttz-‐Christensen	  deltog	  i	  det	  videnskabelige	  selskab	  Academy´s	  konference	  i	  efteråret.	  
Hun	  har	  lavet	  et	  referat	  til	  DSMM,	  som	  kan	  ses	  på	  vores	  hjemmeside.	  Berit	  var	  bl.a.	  imponeret	  
over	  	  hollandske	  Jacob	  Patijns	  reliabilitetsstudier.	  
	  
Jeg	  har	  intet	  nyt	  fra	  den	  multidisciplinære	  Joint	  Commitee	  (MJC)	  i	  European	  Union	  of	  Medical	  
Specialists	  (UEMS),	  som	  MM	  blev	  en	  del	  af	  i	  2013.	  	  	  
	  
	  
	  
Udvalg:	  
Uddannelsesudvalget:	  

• Peter	  Silbye	  (formand)	  
• Lisbeth	  Wemmelund	  
• Karen	  Goss	  

Der	  henvises	  til	  uddannelsesudvalgs	  formandens	  beretning.	  
	  
Økonomiudvalget:	  

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

Der	  henvises	  til	  kasserens	  beretning	  
	  
Nordisk	  kontaktudvalget:	  

• Peter	  Silbye	  
Der	  har	  ikke	  været	  aktiviteter	  at	  berette	  fra	  dette	  udvalg	  
	  
Web-‐udvalget:	  

• Peter	  Stæhr	  (formand)	  
• Urfan	  Ahmed	  

Der	  henvises	  til	  web-‐udvalgs	  formandens	  beretning.	  
	  



Årsmødeudvalget	  (ad	  hoc	  udvalg):	  
• Peter	  Silbye	  (formand)	  
• Karen	  Goss	  
• Morten	  Vaagholt	  
• Niels	  Jensen	  
• Charlotte	  Voglhofer	  

Udvalgt	  har	  arrangeret	  det	  nys	  afløbne	  Årsmøde.	  
	  


