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Dansk	  Selskab	  for	  Muskuloskeletal	  medicin,	  DSMM,	  ønsker	  hermed	  at	  indstille	  selskabets	  
mesterlærer	  læge	  Torben	  Halberg	  til	  modtagelsen	  af	  SEBs	  uddannelsespris.	  
	  
Torben	  Halberg	  har	  været	  underviser	  i	  selskabet	  siden	  1985.	  Han	  har	  været	  aktiv	  i	  Bestyrelsen,	  
bl.a.	  som	  uddannelsesudvalgsformand,	  og	  i	  den	  internationale	  organisation	  for	  manuel	  medicin,	  
FIMM,	  som	  medlem	  af	  den	  politiske	  komite.	  	  
Han	  har	  lavet	  behandlingskoncepter	  og	  udarbejdet	  praktikhæfter	  til	  mange	  af	  DSMMs	  kurser	  
inden	  for	  de	  forskellige	  behandlingsgreb.	  Det	  første	  danske	  praktikhæfte	  indenfor	  Muskel	  Energi	  
Teknik,	  MET,	  lavede	  Torben	  i	  1991	  sammen	  med	  læge	  Johannes	  Fossgreen	  undervejs	  på	  det	  
kursus,	  hvor	  amerikanske	  Greenmann	  underviste	  i	  denne	  for	  os	  nye	  teknik.	  Siden	  er	  teknikken	  
blevet	  grundstenen	  i	  den	  muskuloskeletale	  behandling.	  
Torben	  er	  forfatter	  af	  kapitlerne	  om	  Muskel	  Energi	  Teknik	  og	  Myofascial	  Release	  teknik	  i	  
Selskabets	  Lærebog	  i	  Manuelle	  Teknikker,	  Munksgaard	  forlag	  2004.	  
	  
I	  dag	  er	  Torben	  den	  uovertrufne	  mesterlærer,	  i	  ordets	  bogstaveligste	  forstand.	  Det	  er	  Torben,	  der	  
står	  for	  selskabets	  Masterkurser,	  hvor	  alle	  de	  muskuloskeletale	  teknikker	  integreres	  i	  
undervisningen.	  
	  
Torben	  er	  usædvanligt	  godt	  begavet,	  og	  hans	  kendskab	  til	  faget	  er	  enorm.	  Det	  meste	  af	  sin	  
specialviden	  har	  han	  fra	  USA,	  enten	  som	  deltager	  på	  kurser	  dér,	  eller	  som	  arrangør	  at	  kurser	  i	  
Danmark	  med	  store	  navne	  som	  Greenmann,	  Robert	  Ward,	  Yates	  og	  Michael	  Kuchera.	  
Torben	  formår	  at	  komprimere	  sin	  store	  viden	  til	  en	  sammenhængende	  helhed,	  som	  giver	  mening	  
for	  hans	  kursister.	  
	  
Herudover	  er	  Torbens	  evne	  til	  manuel	  behandling	  enestående.	  Han	  behandler	  med	  præcision	  og	  
enkle	  greb	  med	  stor	  succesrate.	  Hans	  vurdering	  af	  indikation,	  kontraindikation	  og	  rækkefølge	  i	  
behandlingen	  er	  sikker.	  Men	  væsentligst	  af	  alt	  er	  han	  tydelig,	  og	  kan	  formidle	  stoffet	  til	  sine	  
kursister	  på	  exceptionel	  vis.	  
	  
At	  blive	  undervist	  af	  Torben	  er	  en	  totaloplevelse	  ud	  over	  det	  sædvanlige:	  stor	  faglighed,	  
fortællerevne,	  praktisk	  demonstration	  og	  egen	  afprøvning	  med	  Torbens	  hænder	  som	  korrektion.	  
Torben	  er	  ikke	  tilbageholdende	  med	  at	  demonstrere	  på	  egen	  krop,	  og	  os	  der	  har	  deltaget	  i	  mange	  
af	  hans	  kurser,	  kender	  hans	  variation	  af	  gangmønstre	  alt	  afhængig	  af	  om	  skaden	  er	  i	  nakke,	  lænd,	  
hofter	  knæ	  eller	  fødder.	  
	  
Torben	  er	  i	  en	  alder	  af	  72	  år	  fortsat	  en	  dyb	  inspirator	  til	  glæde	  for	  kursisterne	  og	  vore	  patienter.	  
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