
Orientering	  fra	  den	  ny	  konstituerede	  formand,	  Helle	  Borgstrøm.	  
	  
Kære	  medlemmer	  og	  andre	  med	  interesse	  for	  muskuloskeletal	  behandling!	  
Selskabet	  er	  ved	  at	  restituere	  sig	  efter	  vores	  formand	  Palle	  Holcks	  alt	  for	  tidlige	  død.	  Palle	  var	  
meget	  opsat	  på	  ikke	  at	  lade	  sin	  sygdom	  påvirke	  arbejdsevnen.	  Han	  døde	  3.	  september	  2012	  
kun	  få	  dage	  efter	  at	  have	  deltaget	  i	  et	  bestyrelsesmøde	  i	  selskabet.	  Hans	  interesse	  og	  viden	  
inden	  for	  den	  muskuloskeletale	  medicin	  var	  stor.	  Han	  var	  ikke	  kun	  formand	  	  for	  selskabet,	  
men	  også	  formand	  for	  den	  internationale	  federation	  af	  manuelmedicinere,	  FIMM.	  Han	  
værdsatte	  den	  faglige	  sparring	  og	  sociale	  samvær	  med	  vore	  internationale	  kolleger.	  Palle	  var	  
med	  til	  at	  skabe	  kontakter,	  som	  vi	  siden	  har	  haft	  glæde	  af	  som	  gæsteundervisere	  i	  selskabet.	  
Niels	  Jensen	  overtog,	  som	  konstitueret	  formand,	  lederskabet	  	  for	  DSMM	  og	  kunne	  med	  sin	  
store	  erfaring	  og	  kontaktflade	  bibeholde	  kontakten	  til	  	  fysioterapeuter,	  kiropraktorer	  samt	  til	  
vore	  internationale	  venner.	  Årsmødet	  2012,	  som	  var	  under	  planlægning	  under	  Palles	  kyndige	  
vejledning,	  blev	  færdigarrangeret	  og	  afholdt	  med	  gode	  undervisere	  og	  spændende	  indlæg,	  så	  
vi	  kom	  bredt	  omkring	  lændesmerter.	  
Vores	  undervisning	  er	  under	  Peter	  Silbyes	  ledelse	  blevet	  forbedret.	  I	  samarbejde	  med	  Lisbeth	  
Wemmelund	  er	  Basiskurset	  blevet	  forenklet,	  med	  fokus	  på	  et	  enkelt	  behandlingsgreb,	  som	  
kan	  bruges	  både	  til	  diagnostik	  og	  samtidig	  behandling	  af	  dysfunktioner	  i	  hele	  collumna.	  
Det	  nyligt	  afholdte	  Øvelseskursus	  er	  ligeledes	  blevet	  forenklet.	  Alt	  sammen	  med	  fokus	  på	  
enkle	  behandlingsgreb	  og	  øvelser,	  som	  er	  direkte	  til	  at	  gå	  hjem	  og	  bruge	  i	  Praksis.	  For	  de	  mere	  
erfarne	  	  har	  vores	  faglige	  mentor	  Torben	  Halberg	  lavet	  et	  nyt	  kursus	  MET-‐MOB,	  som	  han	  og	  
Lars	  Faldborg	  underviste	  på	  i	  efteråret	  2012.	  Her	  kombineres	  muskelenergiteknikken	  med	  et	  
afsluttende	  	  ”little	  notch”.	  	  Kurset	  bliver	  afløseren	  for	  det	  tidligere	  manipulationskursus,	  og	  er	  
tættere	  på	  det,	  som	  mange	  af	  os	  laver	  i	  hverdagen.	  	  Et	  nyt	  kursus	  som	  kombinerer	  MFR	  og	  
Counter	  Strain	  Teknik	  er	  i	  planlægningsfasen.	  For	  de	  mest	  erfarne	  er	  der	  fortsat	  
”Masterkurser”	  som	  kombinerer	  de	  forskellige	  behandlingsformer,	  så	  den	  ene	  
bahandlingsform	  glider	  over	  i	  den	  anden.	  	  
Der	  er	  sket	  udskiftning	  i	  undervisningsstaben,	  da	  nogen	  af	  vore	  kolleger	  er	  gået	  på	  pension.	  
Gerd	  Lyng	  underviste	  for	  sidste	  gang	  på	  Øvelseskurset	  i	  2013,	  efter	  at	  have	  gjort	  et	  stort	  
arbejde	  med	  at	  revidere	  kurset.	  	  
Gerd	  og	  Nils	  Jensen	  blev	  på	  Årsmødet	  2012	  kåret	  som	  æresmedlemmer	  for	  deres	  store	  og	  
uvurderlige	  arbejde	  i	  selskabet.	  
Nye	  undervisere	  er	  under	  oplæring:	  Tore	  Karsø,	  Karen	  Goss	  og	  undertegnede,	  Helle	  
Borgstrøm.	  
På	  Generalforsamlingen	  i	  februar	  2013	  blev	  jeg	  valgt	  som	  ny	  formand,	  Peter	  Stæhr	  og	  Morten	  
Vaagholt	  blev	  valgt	  som	  nye	  medlemmer	  og	  	  2	  Yngre	  Læger,	  Urfan	  Ahmed	  og	  Anders	  Hafstrøm	  
viste	  deres	  interesse,	  og	  vil	  fremover	  deltage	  i	  bestyrelsesmøderne.	  Karen	  Goss,	  som	  har	  
været	  selskabets	  sekretær	  og	  nyhedsformidler	  gennem	  3	  år	  valgte	  at	  trække	  sig	  fra	  posten,	  
men	  fortsætter	  som	  menig	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  Annette	  Mielby	  fortsætter	  som	  kasserer	  og	  
Peter	  Stæhr	  vil	  fremover	  være	  sekretær	  og	  ansvarlig	  for	  hjemmesiden.	  
Bestyrelsen	  vil	  fortsat	  arbejde	  på	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  muskuloskeletal	  medicin,	  så	  
endnu	  flere	  af	  vore	  kolleger	  kan	  få	  glæde	  ved	  at	  kunne	  behandle	  og/eller	  lindre	  ryggenerne	  
hos	  vore	  patienter.	  
Helle	  Borgstrøm	  


