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Årsberetning	  2013	  
Dansk	  Selskab	  for	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  

	  

Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  

Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  er	  et	  speciale	  i	  fysioterapi,	  som	  omhandler	  diagnostik,	  forebyggelse	  og	  

behandling	  af	  lidelser	  (funktionsforstyrrelser,	  smertesyndromer	  og	  andre	  lidelser	  relateret	  til	  det	  neuro-‐

muskulo-‐skeletale	  system)	  i	  ryg	  og	  bevægeapparat.	  

	  

Nye	  vedtægter	  vedtaget	  på	  ekstraordinær	  generalforsamling	  22.11.2013	  

Vedtægter	  
Dansk	  Selskab	  for	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  

Et	  specialebærende	  selskab	  under	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi.	  Medlem	  af	  IFOMPT.	  
	  

Odense,	  22-‐11-‐2013	  
	  
1. §	  1	  -‐	  Navn	  

1.1. Selskabets	  navn	  er:	  Dansk	  Selskab	  for	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  (DSMF).	  
1.2. Engelsk:	  Danish	  Musculoskeletal	  Physiotherapy	  Association	  (DMPA).	  
1.3. DSMF	  er	  et	  specialebærende	  selskab	  -‐	  for	  specialet	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  –	  og	  er	  tilknyttet	  

paraplyselskabet	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi.	  
1.4. Selskabets	  hjemsted	  er	  København.	  

	  
2. §	  2	  –	  Formål	  

2.1. Selskabet:	  DSMF	  er	  et	  specialebærende	  selskab,	  som	  danner	  organisatorisk	  ramme	  omkring	  specialet	  
Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  i	  Danmark,	  med	  henblik	  på	  at	  styrke	  det	  faglige	  miljø	  og	  bidrage	  til	  specialiseret	  
og	  evidensbaseret	  fysioterapi	  indenfor	  specialet.	  

2.2. Specialet:	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  er	  et	  speciale	  i	  fysioterapi,	  som	  omhandler	  diagnostik,	  forebyggelse	  
og	  behandling	  af	  lidelser	  i	  ryg	  og	  bevægeapparat	  (funktionsforstyrrelser,	  smertesyndromer	  og	  andre	  lidelser	  
relateret	  til	  det	  neuro-‐muskulo-‐skeletale	  system).	  

2.3. Uddannelse:	  DSMF	  arbejder	  for	  uddannelse	  i	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  i	  Danmark,	  med	  henblik	  på	  at	  
kvalitetssikre	  den/de	  uddannelser	  der	  udbydes	  indenfor	  specialet,	  i	  samarbejde	  med	  IFOMPT	  internationalt	  
(standarder,	  kompetenceprofiler,	  uddannelseskrav)	  samt	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi	  og	  relevante	  
uddannelsessteder	  /-‐udbydere	  nationalt.	  

2.4. Forskning	  og	  udvikling:	  DSMF	  følger,	  stimulerer	  og	  bidrager	  til	  forskning,	  udvikling,	  kvalitetssikring,	  
guidelines,	  høringer,	  projekter,	  implementering	  af	  ny	  viden	  og	  evidensbaseret	  /	  best	  practice	  relateret	  til	  
specialet	  nationalt	  og	  internationalt.	  

2.5. Organisatoriske	  relationer:	  DSMF	  er	  Danmarks	  medlemsorganisation	  (MO)	  af	  det	  internationale	  forbund	  
IFOMPT	  (International	  Federation	  of	  Orthopaedic	  Manual/Musculoskeletal	  Physical	  Therapy),	  som	  
repræsenterer	  specialet	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  under	  WCPT	  (World	  Confederation	  for	  Physical	  
Therapy),	  og	  nationalt	  er	  DSMF	  medlem	  af	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi.	  
IFOMPT	  udarbejder	  bl.a.	  internationale	  standarder	  for	  uddannelseskrav	  indenfor	  specialet,	  hvilket	  
overholdes	  af	  lande	  med	  fuldt	  medlemskab.	  DSMF	  følger	  konstant	  udviklingen	  i	  IFOMPT	  som	  en	  del	  af	  
kvalitetssikringen	  og	  –udviklingen.	  

2.6. Kompetenceudvikling:	  DSMF	  forestår	  kompetenceudvikling	  og	  styrkelse	  af	  medlemmernes	  faglige	  viden	  og	  
ekspertise	  indenfor	  specialet.	  
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2.7. Koordination:	  DSMF	  koordinerer	  med	  andre	  specialebærende	  og	  faglige	  selskaber	  via	  Dansk	  Selskab	  for	  
Fysioterapi,	  således	  at	  faglige	  selskaber	  for	  fysioterapi	  trækker	  i	  samme	  retning,	  videndeler,	  udnytter	  
hinandens	  ressourcer	  og	  etablerer	  fælles	  funktionen,	  hvor	  dette	  er	  fomålstjenstligt.	  

2.8. Faglig	  interessevaretagelse:	  DSMF	  varetager	  medlemmernes	  faglige	  interesser	  og	  repræsenterer	  
medlemmerne,	  hvor	  dette	  er	  økonomisk	  og	  fagligt	  hensigtsmæssigt,	  idet	  en	  sådan	  interessevaretagelse	  
koordineres	  med	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi.	  

	  
3. §	  3	  –	  Medlemskab	  

3.1. Som	  medlemmer	  kan	  kun	  optages	  medlemmer	  af	  Danske	  Fysioterapeuter.	  
3.2. Udmeldelse	  af	  DSMF	  skal	  ske	  skriftligt	  til	  kasserer	  i	  DSMF.	  
3.3. Kontingentrestance	  ud	  over	  3	  mdr.	  medfører	  slettelse.	  
3.4. Overtrædelse	  af	  DSMFs	  vedtægter	  medfører	  eksklusion.	  Eksklusionen	  kan	  indankes	  for	  Danske	  

Fysioterapeuter.	  
	  
4. §	  4	  –	  Kontingent	  og	  regnskab	  

4.1. Kontingent	  til	  DSMFs	  fastsættes	  ved	  den	  årlige	  generalforsamling.	  Regnskabet	  følger	  kalenderåret.	  
	  
5. §	  5	  –	  Generalforsamling	  

5.1. Generalforsamlingen	  er	  DSMFs	  højeste	  myndighed.	  
5.2. Ordinær	  generalforsamling	  holdes	  én	  gang	  årligt	  i	  januar	  kvartal.	  
5.3. Indkaldelse	  skal	  ske	  skriftligt	  med	  mindst	  en	  måneds	  varsel	  i	  Danske	  Fysioterapeuters	  fagblad	  og/eller	  

DSMFs	  nyhedsmail	  via	  Selskabets	  hjemmeside.	  
5.4. Forslag	  fra	  medlemmerne	  skal	  være	  bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  14	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  Forslag,	  

der	  skal	  behandles	  på	  generalforsamlingen,	  skal	  være	  medlemmerne	  i	  hænde	  senest	  7	  dage	  før	  denne	  
afholdes.	  

5.5. Stemmeretten	  er	  personlig.	  
5.6. Generalforsamlingen	  er	  beslutningsdygtig	  uden	  hensyn	  til	  antallet	  af	  fremmødte	  medlemmer.	  Beslutninger	  

afgøres	  ved	  simpelt	  flertal,	  dog	  kræver	  lovændringer,	  at	  mindst	  to	  tredjedele	  af	  de	  fremmødte	  stemmer	  for.	  
	  

5.7. Generalforsamlingens	  dagsorden	  skal	  omfatte	  følgende	  punkter:	  
5.7.1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
5.7.2. Beretning	  fra	  bestyrelsen.	  
5.7.3. Fremlæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  
5.7.4. Fastsættelse	  af	  kontingent.	  
5.7.5. Indkomne	  forslag.	  
5.7.6. Valg	  af	  bestyrelse	  
5.7.7. Valg	  af	  suppleanter.	  
5.7.8. Valg	  af	  2	  revisorer.	  
5.7.9. Eventuelt.	  

	  
6. §	  6	  –	  Ekstraordinær	  Generalforsamling	  

6.1. Ekstraordinær	  generalforsamling	  afholdes,	  når	  bestyrelsen	  skønner	  det	  nødvendigt,	  eller	  når	  mindst	  10%	  af	  
stemmeberettigede	  medlemmer	  fremsætter	  ønske	  herom.	  	  

6.2. Indkaldelse	  og	  afholdelse:	  se	  §5.	  Dagsordenen	  kan	  modificeres	  i	  forhold	  til	  dagsordenen	  for	  ordinære	  
generalforsamlinger.	  

	  
7. §	  7	  -‐	  Bestyrelsen	  

7.1. Bestyrelsen	  består	  af	  7	  medlemmer.	  Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  selv.	  
7.2. Bestyrelsen	  vælges	  for	  to	  år	  af	  gangen,	  således	  at	  der	  i	  lige	  år	  er	  4	  bestyrelsesmedlemmer	  på	  valg,	  og	  i	  de	  

ulige	  år	  er	  3	  bestyrelsesmedlemmer	  på	  valg.	  
7.3. De	  to	  suppleanter	  vælges	  for	  1	  år	  af	  gangen	  
7.4. Selskabet	  tegnes	  af	  formanden.	  Bestyrelsen	  vedtager	  sin	  egen	  forretningsorden.	  Sædvanlig	  økonomisk	  

forvaltning	  af	  selskabets	  midler	  kan	  dog	  uden	  yderligere	  fuldmagt	  varetages	  af	  selskabets	  valgte	  kasserer.	  
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8. §	  8	  –	  Vedtægtsændringer	  

8.1. Vedtægtsændringer	  vedtages	  på	  generalforsamlingen.	  Vedtægtsændringer	  kræver,	  at	  mindst	  to	  tredjedele	  
af	  samtlige	  fremmødte	  medlemmer	  stemmer	  for	  vedtægtsændringerne.	  

8.2. Vedtægtsændringer	  er	  først	  gyldige,	  når	  de	  er	  godkendt	  af	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi.	  
	  
9. §	  9	  –	  Andre	  organisationer	  

9.1. DSMF	  kan	  ikke	  tilslutte	  sig	  nogen	  indenlandsk	  eller	  udenlandsk	  organisation	  uden	  godkendelse	  fra	  Danske	  
Fysioterapeuter.	  

9.2. Aktuelle	  organisatoriske	  relationer	  nationalt/internationalt:	  Se	  §	  2.	  
	  
10. §	  10	  –	  Øvrige	  rettigheder	  og	  pligter	  

10.1. DSMF	  er	  pligtig	  til	  at	  overholde	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapis	  og	  Danske	  Fysioterapeuters	  love,	  kollegiale	  
vedtægter	  og	  beslutninger	  truffet	  af	  foreningens	  kompetente	  organer	  og	  inden	  for	  foreningens	  formål.	  I	  
øvrigt	  henvises	  til	  Danske	  Fysioterapeuters	  kollegiale	  vedtægter	  punkt	  1.4:	  
”De	  enkelte	  medlemmer	  må	  ikke	  uden	  forud	  indhentet	  samtykke	  fra	  Danske	  Fysioterapeuters	  
hovedbestyrelse	  forhandle	  med	  myndigheder,	  institutioner	  eller	  virksomheder	  om	  sager,	  der	  generelt	  kan	  
have	  betydning	  for	  standen,	  dvs.	  sager	  af	  faglig	  interesse	  (fagets	  udøvelse	  og	  uddannelsen	  samt	  sager	  af	  
økonomisk	  interesse	  (arbejds-‐	  og	  lønvilkår)”.	  

	  
11. §	  11.	  Nedlæggelse	  

11.1. Opløsning	  af	  selskabet	  kræver,	  at	  det	  vedtages	  på	  to	  på	  hinanden	  følgende	  generalforsamlinger,	  hvoraf	  den	  
første	  skal	  være	  ordinær.	  Mellem	  de	  to	  generalforsamlinger	  skal	  der	  være	  mindst	  3	  måneder.	  Ved	  begge	  
generalforsamlinger	  skal	  opløsningen	  vedtages	  af	  mindst	  to	  tredjedele	  af	  samtlige	  fremmødte	  medlemmer.	  

11.2. Selskabet	  kan	  nedlægges	  af	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi,	  såfremt	  det	  ikke	  opfylder	  Dansk	  Selskab	  for	  
Fysioterapis	  eller	  Danske	  Fysioterapeuters	  vedtægter.	  

11.3. Såfremt	  selskabet	  opløses	  skal	  eventuelle	  midler	  tilfalde	  Danske	  Fysioterapeuters	  forskningsfond.	  
	  

Faglige	  selskaber	  i	  fysioterapi	  og	  Dansk	  Selskab	  for	  Fysioterapi	  (DSF)	  

DSMF	  er	  ultimo	  2013	  allerede	  kommet	  godt	  i	  gang	  med	  arbejdet	  som	  selskab	  under	  DSF.	  Således	  er	  der	  

taget	  hul	  på	  arbejdet	  med	  bl.a.	  høringer	  på	  guidelines	  og	  henvendelser	  fra	  Sundhedsstyrelsen,	  udpegninger	  

til	  arbejdsgrupper	  og	  råd	  samt	  dialoger	  omkring	  det	  fremtidige	  arbejde	  og	  samarbejde	  mellem	  alle	  de	  

faglige	  selskaber	  i	  fysioterapi.	  

	  

Generalforsamling	  2013	  

-‐	  Ordinær	  generalforsamling	  2013:	  Afholdt	  15.	  Marts	  2013	  på	  Professionshøjskolen	  Metropol.	  På	  valg	  var	  

Line	  Thomassen,	  Eva	  Bäcker	  Hansen	  og	  Lotte	  Telvig.	  Alle	  stillede	  op	  til	  genvalg	  og	  blev	  valgt.	  

-‐	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  2013:	  Blev	  afholdt	  22.	  November	  2013	  på	  HC	  Andersen	  Hotel,	  Odense.	  

Konvertering	  af	  selskabet	  fra	  Fagforum	  til	  Dansk	  Selskab	  for	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi.	  

	  

Medlemsudvikling	  	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2001:	  986	  	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2002:	  965	  	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2003:	  967	  	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2004:	  979	  	  
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• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2005:	  982	  	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2006:	  916	  	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2007:	  900	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2008:	  902	  +	  5	  studerende	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2009:	  923	  +	  4	  studerende	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2010:	  937	  +	  4	  studerende	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2011:	  926	  +	  6	  studerende	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2012:	  928	  +	  5	  studerende	  

• Medlemstal	  pr.	  31.	  Dec.	  2013:	  910	  +	  12	  studerende	  

	  

Eksaminerede	  fysioterapeuter	  i	  Danmark	  –	  medlemmer	  af	  DFFMF,	  IFOMPT-‐MO	  
Uddannelse	  (sted)	   	   IFOMPT	  godkendt	  

DipMT	  –	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  med	  Del	  2	  eksamen	  (fra	  DFFMF,	  Danmark):	   	   65	  

MaMT	  –	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  med	  universitetsmaster	  i	  MT	  (fra	  udlandet):	   	   6	  

ExamMT	  –	  fysioterapeuter	  med	  Del	  1	  eksamen	  (fra	  DFFMF,	  Danmark):	   	   103	   	  

I	  alt	  IFOMPT	  godkendte	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  i	  Danmark:	   	   I	  alt	  =	  71	  

	  	  

-‐	  DipMT	  (DFFMF,	  Danmark)	  og	  MaMT	  (universitetsbaseret	  master,	  udlandet)	  er	  udtryk	  for	  

uddannelsesniveauer	  der	  opfylder	  IFOMPTs	  internationale	  standarder	  for	  fuld	  uddannelse	  i	  muskuloskeletal	  

fysioterapi	  -‐	  Orthopaedic	  Manual/Musculoskeletal	  Physical	  Therapy.	  

-‐	  ExamMT	  er	  udtryk	  for	  bestået	  del-‐eksamen	  (Del	  1)	  i	  det	  danske	  uddannelsesforløb	  under	  DFFMF.	  

	  

Eksaminer	  2013	  

Jesper	  Holm,	  eksamensudvalg	  DSMF.	  

2013	  var	  et	  stille	  år	  ifht	  eksamen.	  Vi	  kan	  dog	  sige	  tillykke	  til	  Kristina	  Jessen	  og	  Nina	  Werther	  med	  deres	  titel	  

som	  Eksam.MF	  efter	  at	  have	  bestået	  deres	  del	  1	  eksamen.	  Vi	  forventer	  et	  større	  antal	  der	  kan	  gå	  til	  

eksamen	  på	  den	  nye	  ordning	  i	  2014.	  
Del	  2	  eksamen:	  Muskuloskeletal	  Fysioterapeut,	  DipMT	  	   Del	  1	  Eksamen:	  Fysioterapeut,	  ExamMT	  

	   • Kristina	  Jessen	  

• Nina	  Werther	  
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Kursusaktivitet	  2013	  

Deltagerantal	  på	  de	  forskellige	  kurser:	  	  	  

Kurser 2013 
Samlet kursist 
antal  

David Evens kursus  18 
Trin	  1A	   33	  
Trin	  1B	   29	  
NDUB/Smerte	  1	   28	  
Supervision	  1	   26	  
Trin	  2A	   19	  
Trin	  2B	   34	  
NDUB	  /Smerte	  2	   22	  
Supervision	  2	   12	  
Supervision	  3	   15	  
Trin	  3A	   5	  
Trin	  3B	   0	  
Case	  Rapport	   0	  
Diff.	  Diagn.	  Med.	  Sygd.	   0	  
Diff	  Diagn.	  Rheumatologi	   18	  
Temadag	  -‐	  Gwendolen Jull	   18	  
	  

Møder	  2013	  

Der	  har	  været	  afholdt	  5	  Bestyrelsesmøder	  –	  2	  af	  disse	  i	  forbindelse	  med	  et	  undervisermøde,	  3	  Skype	  

bestyrelsesmøder.	  Dertil	  har	  underviserteams	  og	  diverse	  udvalg	  i	  bestyrelsen	  holdt	  arbejdsmøder	  løbende.	  

	  

Uddannelsesudvalget	  

Eva	  Bäcker	  Hansen,	  uddannelsesudvalget,	  DSMF	  

	  

Uddannelsesudvalget	  har	  i	  det	  forgangne	  år	  beskrevet	  i	  et	  modul	  i	  muskuloskeletal	  fysioterapi	  til	  udbud	  på	  

kandidatuddannelsen.	  Hensigten	  er,	  at	  de	  fysioterapeuter	  der	  vælger	  at	  videreuddanne	  sig	  på	  

kandidatniveau	  også	  for	  mulighed	  for	  at	  tilegne	  sig	  klinisk	  og	  praktisk	  kunnen	  indenfor	  det	  

muskuloskeletale	  speciale.	  Der	  arbejdes	  i	  skrivende	  stund	  på	  at	  få	  formaliseret	  samarbejdet	  og	  

implementeret	  muskuloskeletal	  fysioterapi	  på	  universitetet.	  

	  

Monitoreringen	  af	  vores	  uddannelsen	  via	  IFOMPT	  må	  forventes	  at	  være	  en	  fortløbende	  proces,	  og	  skrider	  

nu	  fremad	  på	  bedste	  vis.	  Vi	  har	  modtaget	  en	  masse	  positiv	  feedback	  og	  konstruktive	  anbefalinger.	  

Undervisningsgruppen-‐	  og	  udvalget	  arbejder	  visere	  med	  implementering	  af	  bl.a.	  evidens	  baseret	  praksis.	  

Dette	  for	  fortsat	  at	  højne	  kvaliteten	  af	  det	  muskuloskeletale	  speciale,	  samt	  for	  at	  matche	  de	  internationale	  

gældende	  standarder.	  
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IFOMPT	  udvalget	  

Jeppe	  Thue	  Andersen,	  IFOMPT-‐delegeret	  DSMF	  

	  

DSMF	  har	  gennem	  mange	  år	  været	  fuldgyldigt	  medlem	  af	  IFOMPT	  (International	  Federation	  of	  Orthopaedic	  

Manual/Musculoskeletal	  Physical	  Therapists),	  som	  er	  en	  suborganisation	  under	  WCPT	  (World	  

Confederation	  for	  Physical	  Therapy).	  IFOMPT	  repræsenterer	  grupper	  af	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter,	  

som	  har	  et	  postgraduat	  uddannelsesforløb,	  der	  opfylder	  IFOMPT's	  retningslinjer	  og	  standarder.	  IFOMPTs	  

formål	  er	  at	  arbejde	  mod	  bedst	  mulig	  patient	  håndtering	  og	  fysioterapeutisk	  efteruddannelse	  indenfor	  det	  

muskuloskeletale	  felt.	  Dette	  for,	  at	  leve	  op	  til	  visionen,	  som	  er;	  

	  

"	  Worldwide	  promotion	  of	  excellence	  and	  unity	  in	  clinical	  and	  academic	  standards	  for	  

manual/musculoskeletal	  physiotherapists."	  

	  

DSMFs	  medlemskab	  hos	  IFOMPT	  betyder,	  at	  danske	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  får	  en	  international	  

anerkendelse	  af	  deres	  kompetenceniveau	  -‐	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  DSMF	  bevarer	  medlemskabet	  til	  

IFOMPT.	  

	  

Kvalitetsudvikliningsprojektet	  -‐	  status	  

Kvalitetsudviklingsprojektet	  blev	  søsat	  i	  2005/2006	  med	  Per	  Kjær	  og	  Inge	  Ris	  som	  projektledere.	  Den	  

samlede	  overskrift	  for	  projektet	  startede	  under	  navnet	  ”Udvikling	  og	  implementering	  af	  evidensbaseret	  

praksis	  ved	  fysioterapeutisk	  undersøgelse	  og	  behandling	  af	  personer	  med	  lidelser	  i	  bevægeapparatet”.	  

Der	  er	  indtil	  nu	  gennemført	  3	  af	  i	  alt	  4	  delprojekter.	  Flere	  fagpersoner	  har	  været	  involveret	  i	  projekterne,	  og	  

materiale	  fra	  projekterne	  er	  tilgængelig	  på	  hjemmesiden.	  De	  gennemførte	  delprojekter	  er	  

-‐ Cervikale	  sikkerhedstest	  (Rapport	  og	  fyraftensmøder	  2007).	  

-‐ Klinisk	  Ræsonnering	  (Rapport	  og	  workshops	  2009).	  

-‐ Klassifikation	  af	  personer	  med	  uspecifikt	  lænderygbesvær	  (Rapport	  2012	  og	  konference	  2013).	  

Det	  sidste	  delprojekt	  er	  så	  småt	  i	  gang	  under	  ledelse	  af	  Per	  Kjær.	  Delprojektet	  omhandler	  evidensen	  for	  

manuelle	  teknikker	  til	  columna.	  

	  

Redaktion	  

I	  2013	  startede	  Rasmus	  Bach	  Jønsson	  som	  webredaktør,	  med	  planen	  om,	  at	  han	  fuldt	  overtager	  

webfunktionen	  i	  2014	  på	  den	  tekniske	  side.	  

Medlemsbladet	  varetages	  af	  Jeppe	  Thue	  Andersen	  og	  Martin	  B.	  Josefsen	  (ansv.	  Red.)	  og	  Arne	  Elkjær	  som	  

supplerende	  layout	  konsulent.	  Selve	  trykningen	  foregår	  hos	  Strandbygaard	  Grafisk,	  Skjern.	  

I	  2013	  udkom	  3	  blade,	  idet	  sidste	  2	  numre	  var	  lagt	  sammen.	  

Facebook	  siden	  www.facebook.com/muskuloskeletal	  er	  blevet	  vel	  besøgt.	  Der	  er	  i	  skrivende	  stund	  omtrent	  

550	  følgere	  (likes)	  på	  siden.	  
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Tak	  for	  2013	  

	  

Tak	  til	  alle	  kolleger,	  medlemmer	  og	  samarbejdspartnere	  for	  samarbejdet	  i	  2013.	  	  

Jeg	  ønsker	  alle	  fortsat	  god	  arbejdslyst	  og	  udvikling	  ind	  i	  2014.	  

	  

På	  bestyrelsens	  vegne,	  

	  

Martin	  B.	  Josefsen	  

Formand	  for	  DSMF	  

Marts	  2014	  

	  

	  
DSMF:	  www.muskuloskeletal.dk.	  

IFOMPT:	  www.ifompt.org.	  

Facebook:	  www.facebook.com/muskuloskeletal.	  

	  

Læs	  tidligere	  beretninger	  på	  hjemmesiden	  (/	  Fag	  &	  Forskning	  /	  Organisatoriske	  beretninger).	  

	  

	  

	  
 


