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Årsberetning for 2007 
  

Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi 
  
 Indledning 
 
2007 har været et år med faglig udvikling, og et år hvor vi har set de første konsekvenser af 
vores kvalitetsudviklingsprojekt.  
  
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 
Medlemstal pr. 31. dec. 2005  982 
Medlemstal pr. 31. dec. 2006  916 
Medlemstal pr. 31. dec. 2007  900 
  
Møder 

 
Vi har i år haft 8 bestyrelses møder, 2 fælles møder med DSMM og IMDT. Desuden har vi haft 
en række møder i diverse udvalg under danske fysioterapeuter. 
 
Kursusaktivitet 
 
Deltagerantal på de forskellige kurser:   
   2003  2004 2005 2006 2007 
Trin 1A  66  88 82 90 85 
Trin 1B  39  55 46 48 47 
Trin 2A  13  17 26 25 22 
Trin 2B    20 23 22 22 
Trin 2C              17  10 16 25 21 
Trin 3A                21 25 9 14 
Trin 3b                  34 12 
MET 1      34 12 
MET 2      21 
NDUB  31  20  
Case Rapport                8  12 18 17 12 
Skulder fordybning     21                17 
Cervical fordybning      17 
Peter O´Sulivan     50  33 
 

 
 
Der er fin aktivitet på kursus fronten, og fortsat tilgang på specielt vores 1 A og 1 B. Vi er 
stadige opmærksomme på at der er et stort frafald på de første kurser og med en kommende 
ny uddannelse håber vi på at kunne dæmme op omkring dette. Det er ønsket fremover at det 
er selve uddannelsen der kommer til at tegne DFFMT og ikke enkelt kurser. 
 
Kursisterne udtrykker tilfredshed med vores kursuslokaler i Tårnby og Vejen. Det er specielt de 
nyuddannede, som vælger at starte på 1A- og 1B-kurserne og mange tilmelder sig nu hele 
eksamensforløbet. Vi har i 2007 haft besøg af Peter O´Sullivan, og vi fik derved lejlighed til 
også at udbyde kurserne som lovet i Jylland, efter manges ønske. 
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Eksamen 
 
Der har i 2007 været afholdt MT-eksamen. Et STORT til lykke til flg. som kan benytte titlen 
ExamMT.: 
Marie Cordt, Frederiksberg 
Merete Giørtz-Carlsen, Kolding 
Anne Gøtzsche, Herlufmagle 
Christian Hagensen, Frederiksberg 
Jesper Holm, Århus C 
Mikkel Ammentorp Pedersen, København S 
Stine Sørensen, Kastrup 
Mikkel Hjuler, København Ø 
 
Også et STORT til lykke til Anne Mette Thøgersen, Ålborg, som har bestået Del 2-eksamen og 
kan benytte titlen DipMT. 
 
Titlen Dip.MT er den internationale standard for specialisering og ekspertkompetence i MT. Med 
indførelsen af betegnelsen ExamMT, ønsker vi at fremhæve de MT’ere, der har opnået en 
minimumskompetence i MT. Med den ”nye” titel og en opdateret liste over både Exam.MT og 
Dip.MT, håber vi, at flere patienter og samarbejdspartner kan få glæde af at finde frem til en 
MT’er i deres lokalområde. Sammenlagt ser vi en bedre mulighed for en profilering af 
varemærket MT.  
I Danmark har vi nu næsten 110 fysioterapeuter, enten med Del 1- eller 2-eksamen.   
 
Undervisningsgruppen  
 
Undervisningsgruppen har haft et dejligt travlt år. Der har været afholdt mange kurser og flere 
undervisere er tillige involveret i andre spændende opgaver som kvalitetsudviklingsprojektet 
og udvikling af MT - uddannelsen. Resultaterne heraf dukker op i 2008 – der afholdes 
fyraftensmøder om Cervikale Sikkerhedstest, der vil i løbet af året komme mere fokus på den 
ny struktur i MT-uddannelsen, som efter planen starter i 2009. Dog udbydes der allerede i 
efteråret 2008 de første kurser i Differentialdiagnostik.  
Der har i november været afholdt ét undervisningsgruppemøde over 2 dage. De mange 
aktiviteter i gruppen har også medført, at der nu er 3 volontører i gang med uddannelsen til 
underviser. Den første af volontørerne forventes færdig i slutningen af 2008. 
 
IFOMT 
 
Sidste år har IFOMT afholdt et møde i forbindelse med WCPT kongressen i Vancouver. På 
mødet blev der fremlagt forslag til ændret logo og navn. Ordet Fysioterapeut skal gerne indgå i 
navnet, i sted for Terapeut. De endelige forslag skal godkendes i 2008. 
IFOMT arbejder på flere projekter. De ”Educational Standards” som er beskrivelsen af en MT 
uddannelse i de forskellige lande er under revidering. Det er et stort stykke arbejde. Alle 
lande, inklusiv Danmark, skal igennem en selvmonitorering i nærmeste fremtid for at evaluere 
uddannelsen i forhold til de uddannelses standarder som beskrives her. Det danner også 
udgangspunkt for opdateringen af vores uddannelse som vi på nuværende tidspunkt 
gennemgår. IFOMT’s næste kongres er i Rotterdam fra søndag d. 8.juni til fredag d. 13. juni. 
Man kan deltage hele ugen eller udvalgte dage. Forberedelsen har stået på igennem flere år. 
Kongressens form og indhold ser meget lovende ud. Vores faggruppe har valgt at støtte de 
første 50 deltagere økonomisk med et tilskud på kr. 1000 for at få så mange af vores 
medlemmer af sted som muligt. I Rotterdam vil IFOMT blandt andet arbejde på at danne 
konsensus om internationale retningslinier for screening for vertebrobassilær insufficiens. 
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Udover Danmark, har andre lande også arbejdet med litteraturstudier og anbefalinger. Man vil 
forsøge at koordinere disse resultater til at fællesdokument. 
I Rotterdam sker der en del beslutninger på forslag, som der er arbejdet på igennem de sidste 
4 år, efter sidste IFOMT kongres.  
 
 
Kvalitetsudviklingsprojekt 
 
MT Udviklingsprojekt 
 
De første resultater af Inge Ris og Per Kjærs arbejde med Kvalitetsudvikling af unsersøgelses - 
og behandlingsteknikker er nu tilgængelige. En rapport om sikkerhedstest blev færdig i 2007 
og kan hentes på www.muskuloskeletal.dk. En pjece som sammenfatter rapportens resultater 
er sendt ud med muskuloskeletal Forum 3 2007 og i dette forår afholder Inge Ris og Per Kjær 
en række fyraftensmøder på klinikker rundt i landet.  
Projektet har haft problemer med at opnå økonomisk støtte.  Det viser sig nu, at 
Gigtforeningen i 2006 bevilligede 100.000kr til projektet, de har bare glemt at fortælle det. Så 
nu forsøger vi, at få del i pengene alligevel. Og Praksisfonden har i 2007 sandsynligvis afsat 
250.000kr til at udvikle projektet.  
Tre arbejdsgrupper og i alt 12 personer arbejder nu på at kortlægge bedste praksis indenfor 
områderne klassifikation af lænderygbesvær, anvendelse af mobiliserings- og 
manipulationsteknikker til columna og klinisk ræsonering. Efter planen skal der i løbet af 2008 
foreligge 3 rapporter fra arbejdsgrupperne.  
   
 
General forsamlingen  
 
Merethe Ferend blev valgt som dirigent, for generalforsamlingen som blev afholdt den 28. april 
på Munkebjerg Hotel i Vejle. Årsberetningen blev godkendt enstemmigt, og efter en grundig 
gennemgang af regnskab blev dette også godkendt. Da Vibeke Laumann og Dorthea Petersen 
ikke ønskede genvalg, og Niels Honoré ønskede genvalg, var der 2 frie pladser i bestyrelsen. 
Inge Ris og Amad Shayan ønskede at træde ind i bestyrelsen, og blev således valgt uden 
modkandidater. Vibeke Laumann og Dorthea Petersen blev valgt som suppleanter, og Berit 
Jenkins og Bodil Pedersen takkede ja til valget som revisorer.  
 
 
Hjemmesiden  
 
I løbet af 2007 er hjemmesiden primært udvidet med en sektion for 
kvalitetsudviklingsprojektet. Antal sidevisninger 2007 var 248.497. Som forrige år er et antal 
nyheder under MT-Nyt publiceret.  
MT-Nyt ligger i sektionen Fagligt og er et nyhedsarkiv med faglige og forskningsmæssige 
nyheder fra muskuloskeletal fysioterapi og beslægtede felter.  MT-Nyt supplerer fagbladet med 
artikler og nyhedsstof. 
Allerede med Muskuloskeletalt Forum blev nogle artikler supplerende bragt i sektionen MT-Nyt. 
Med det planlagte nye fagblad Muskuloskeletal Fysioterapi opprioriteres brugen af MT-Nyt til at 
indeholde en del af de længere artikler, som på den måde er en forlænget arm for fagbladet. 
Fagbladet vil mere hyppigt end tidligere bringe kortere oversigter og appetizers, som via links 
til MT-Nyt's artikler så kan læses i længere versioner. Enkelte artikler bringes også fuld tekst i 
det nye blad. 

http://www.muskuloskeletal.dk/
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Nogle af fordelene ved at have artikler i "web-sprog" (html m.m.) er, at teksterne nemmere 
kan findes af forskellige søgemaskiner. Det betyder, at fagstoffet i højere grad bliver "open 
source", dvs frit tilgængeligt for mange flere af nettets brugere, som søger på de rigtige ord. 
 
Muskuloskeletalt Forum 
 
2007 blev det sidste år for bladet Muskuloskeletalt Forum – og et nyt blad er sat i søen til 
2008. En del af det redaktionelle arbejde har derfor bestået i layoutudvikling og planlægning af 
den nye form. Ved læsningen af denne årsberetning skulle bladet være ude. Bladets nye layout 
og udformning integreres via links til artikler på hjemmesiden. 
Tak for et godt stykke arbejde skal endnu engang lyde til hele redaktionen, også en stor tak til 
DSMM for et frugtbart samarbejde. 
 
Afslutning 
 
Jeg vil slutte beretningen for 2007 af med at takke bestyrelsen og undervisningsgruppen for et 
godt samarbejde i det forløbne år. Da jeg er afgående formand og stoppede mit hverv pr. 1 
jan 2008 ønsker jeg også at sige tak for mange gode og særdeles spændende år som 
Formand. Jeg har været stolt og beæret over at stå i spidsen for en så aktiv og dynamisk 
gruppe mennesker. Tak også til alle jer trofaste medlemmer, jeg håber i vil støtte op om den 
nye Formand Martin B. Josefsen. Martin har alle kort på hånden til at blive en dygtig og 
visionær leder. Jeg glæder mig på fagets vegne, og ser frem til at bakke Martins arbejde op i 
bestyrelsen. Tak for et spændende år og forsat god arbejdslyst til jer alle. 
 
  
På bestyrelsens vegne   
Niels Honoré  
Februar 2008 
 


	Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi
	Kursusaktivitet
	Eksamen
	Kvalitetsudviklingsprojekt
	Muskuloskeletalt Forum
	Afslutning

