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Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi
McKenzie Institut Danmark

Beretning 2012

Instituttets Mission
Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT samt at bidrage til udforskning af

anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT.

Vision
At alle, der beskæftiger sig med muskuloskeletale forhold, forstår og behersker det fulde potentiale i

MDT

Værdier
Faglighed

Medlemmer i Fokus

Demokrati

Vækstorientering
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Denne beretning beskriver aktiviteter fra 1.1.2012 til 31.12.2012 idet IMDT’s arbejdsår følger

kalenderåret.

Kursusaktivitet
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Part A 10 7 9 7 7 11 9 8 7 7 7
Part B 7 5 6 6 6 6 7 6 6 5 5
Part C 8 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Part D 7 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4
Part E 2 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0
Refresher 5 7 5 4 3 3 2 1 0 0 0
Workshop Part X 1 2 0 0
Workshop manuel MDT 1 2
Workshop extremiteter 2
Workshop prolapskursus 1
Workshop DAP 1
Credential evaluering 5 7 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Totale antal
kurser/workshops 44 38 38 32 31 35 33 32 24 25 30

Totale antal kursister 800 724 686 699 757 799 770 691 556 588 674

Antal fysioterapeuter
Cert. MDT 134 212 250 321 368 428 465 509 556 590 643
Antal fysioterapeuter
DipMDT 11 11 12 15 15 16 16 19 22 23 24

Antal medlemmer 655 699 645 710 747 951 1099 1168 895 963 1001

Fyraftensmøder afholdt 6 steder i landet i 2011-12 med deltagelse af ca 170 fysioterapeuter

Ovennævnte tabel viser over perioden 2002 – 2012 udviklingen i kursusaktivitet samt antal

fysioterapeuter, som har gennemført credential evalueringen samt Diploma.

Vi oplevede i 2012 et lille fald i kursustilslutningen til visse af vores kurser, men kunne heldigvis

gennemføre alle planlagte kurser. Vi planlagde og gennemførte et større antal workshops i 2012

med god tilslutning. Manuel MDT – en teknik workshop- afholdtes to gange, og desuden afholdt vi

en knæworkshop, en skulderworkshop samt et kursus i diagnostik og behandling af patienter med

lumbal diskusprolaps.

Vi afholdt også en workshop som introduktion til MDT for psykomotoriske terapeuter (DAP). Vi

har fået flere henvendelser de sidste år omkring mulighed for psykomotoriske terapeuters deltagelse
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i vores kurser. Undervisningsgruppen samt bestyrelsen enedes om at vi ville tilbyde en særlig

introduktionsworkshop til denne målgruppe, da vi mener vores uddannelsesforløb fortsat er

målrettet fysioterapeuter med adgang for læger og kiropraktorer. Det er disse tre faggrupper der er

uddannet til diagnosticering af problemer i bevægeapparatet.

Introduktionskurset blev godt modtaget af de 15 psykomotoriske terapeuter, der deltog, og der har

været forespørgsel på en yderligere workshop med fokus på nakken.

Vores kurser har uforandret i 2012 været afholdt på Vesterbro Fysioterapi i København og hos

Fysioterapeutisk Specialist Team i Risskov, som er flyttet i nye lokaler. Vi forsøger fortsat at

afholde kurser ligeligt fordelt mellem øst og vest i landet. I 2012 afholdt vi også et A og et B kursus

i Varde.

Der er fortsat et stigende antal fysioterapeuter som gennemfører Credential evalueringen, og vi har

nu et samlet antal på 643 fysioterapeuter, som har gennemført 1. del af vores uddannelse og bestået

eksamen.

Ligeledes har vi haft en glædelig stigning i antal fysioterapeuter med bestået Diploma og har

kendskab til flere der er i gang eller venter på optagelse. Diploma uddannelsen administreres af

vores internationale hovedorganisation MII.

Det er til glæde for såvel patienter som samarbejdspartnere at fysioterapeuter er veluddannede

indenfor det muskuloskeletale område, og IMDT er glade for at kunne bidrage med

efteruddannelsesmuligheder, der er videnskabeligt funderet i teorien og med en god empiri fra den

kliniske hverdag.

Ser vi på vores medlemsantal har dette igen været stigende det sidste år. Vi er således fortsat i

medlemsantal blandt de største faggrupper/-fora i Danske Fysioterapeuter.

Andre undervisningsaktiviteter

Der har i 2012 afholdt 2 introduktionsseancer for turnuslæger.

Der har været afholdt introdage på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus.

På Biomekanik uddannelsen på SDU afholdes ligeledes introduktion til MDT.
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Diploma i Danmark

Det er fortsat muligt at gennemføre den kliniske del af Diplomauddannelsen i Egå, Danmark, hvor

Lene Skytte og Ole Meyer er mentorer på forløbet, som strækker sig over 9 uger.

Den teoretiske del foregår som fjernstudie via University of Dundee, Skotland og skal gennemføres

og bestås før det kliniske forløb.

Der har i 2012 været 2 studerende på det danske praktiksted

Medlemsskab

Fra 2011 valgte vi at overdrage opkrævning af kontingent til Danske Fysioterapeuter.

Dette samarbejde har fungeret godt, og vi oplever en bedre opdatering på adresser fra en centralt

medlemsregistrering, således at vi ikke får så meget post retur ved udsendelse af Nyhedsblade.

Ved indmeldelse via vores hjemmeside går informationen automatisk til Danske Fysioterapeuter.

IMDT sørger selv for et informationsbrev til nye medlemmer.

Der har i 2012 været en stigning i antal medlemmer, hvilket vi naturligvis sætter stor pris på.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2012 været fuldtallig med 6 medlemmer og 2 suppleanter

Eva Hauge (formand og kasserer), Heidi Eirikstoft (sekretær), Charlotte Krog, Anne-Mette

Anthonsen, Dorte H. Knudsen og Claus Kjærgaard.

Mads Vesterlund Ottow og Steen Jepsen (suppleanter)

Bestyrelsesmøder

Skypemøder 1

Personmøder 1 dag  ( et møde med deltagelse af suppleanter) 4

Personmøder 2 dage 1

Stormøde (bestyrelse, undervisere, redaktør, webmaster, diplomagruppen)

Bestyrelse og undervisningsgruppen 1

Fællesmøde med DFFMF og  FFI 1

Internationalt Branch- og facultymøde (administrativt og undervisningsmøde) 1

Dialogmøder omkring faglige selskaber (Heidi Eirikstoft og Eva Hauge) 2

Møde med Hans Lund, SDU omkring kandidatudd. ( Eva Hauge) 1

Repræsentantskab (Heidi Eirikstoft og Eva Hauge) 1
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Stormøde

Bestyrelsen afholdt i efteråret det årlige stormøde mellem undervisere, Diploma´er, webmaster,

redaktør, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I alt var vi 18 deltagere.

Emnet for årets stormøde var visioner og indsatsområder for IMDT. Overskriften var: ”Hvor vil

IMDT gerne være om 10 år”, og til at guide os gennem dagen havde vi engageret Gert Mørk som er

cand. scient., systemisk proceskonsulent & coach.

Nogle af de gennemgående emner vi drøftede var:

Hvordan ser vi vores positioneringsmuligheder i forhold til vores samarbejdsrelationer.

Har vi nye muligheder i den kommende struktur i Danske Fysioterapeuter med Dansk Selskab

i Fysioterapi og faglige selskaber?

Hvilke muligheder har vores diplomagruppe for udvikling?

Hvilken position ønsker vi at nå i det danske sundhedsvæsen?

Der kom mange kreative forslag og ideer på bordet, som bestyrelsen kan tage med i det fortsatte

arbejde med at prioritere indsatsområder.

Undervisningsgruppen

Undervisningsgruppen består på nuværende tidspunkt af 7 undervisere (faculty).

Undervisningsgruppen har i 2012 afholdt et fællesmøde med bestyrelsen, 1 visuelt møde og 5

Skypemøder. Størstedelen af undervisningsgruppen deltog i den internationale kongres i Austin i

efteråret.

Undervisningsgruppen har i 2012 brugt en del tid på at analysere og beskrive en ny definition på

”ikke reducerbart derangement”, da der er brug for konsensus i litteraturen omhandlende dette.

Undervisningsgruppen har haft en del kontakt med MII angående dette emne, ligesom det er blevet

debatteret på facultymødet i Austin, Texas 2012. Beskrivelsen af den endelige definition ligger nu i

hænderne på MII.

Heidi Eirikstoft og Charlotte Krog arbejder på at revurdere præ-eksamens materialet.

For at gøre undervisningsmaterialet til ekstremitetsundersøgelserne mere brugervenlige på C og D

kurserne er underviserne i gang med at lave billedmateriale til brug på kurserne. Materialet omfatter

aktive, passive og isometriske test for de perifere led.

Kursus til psykomotoriske terapeuter og indholdet af dette er blevet debatteret. Kurset blev afholdt

af Steen Olsen.
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For bedre at kunne fastsætte ECTS point for MDT uddannelsen arbejder undervisningsgruppen på

at revidere litteraturlister til hvert enkelt kursus. Materialet bliver obligatorisk læsning til hvert

kursus.

Videreudvikling af kurser og workshops

Efteruddannelse / opdatering efter credential eksamen

I takt med det voksende antal Credential terapeuter har vi i bestyrelsen fokus på, hvordan vi dels

kan sikre at niveauet for Credential fastholdes og dels sikre, at der fortsat er tilbud til Credential

terapeuter i relation til at fastholde og udvikle den kliniske ræsonneringsproces. Det ligger

bestyrelsen meget på sinde, at der videreudvikles forskellige initiativer i den retning. Nedenstående

workshops har ikke udelukkende været målrettet medlemmer med niveauet Cert.MDT, men har haft

forskellige målgrupper. Med ca. 650 credential terapeuter i Danmark ville det være fantastisk hvis

vi kunne skabe en tradition for opdateringskurser/ workshops med fokus på klinisk ræssonnering.

Yderligere workshops i 2012

I 2012 har Simon Simonsen og Heidi Eirikstoft afholdt 2 manuel MDT workshops, som har haft

fokus på træning i udførelse af manuelle teknikker og indikation for at bruge teknikker.

Tiltaget med  fyraftensmøder omkring ”Kliniske og håndteringsmæssige overvejelser ved rodtryk,

diskusprolaps - reversible/irreversible symptomer i lumbal columna” startede i 2011 med et enkelt

fyraftensmøde og fortsatte i 2012 med yderligere 5 møder. I alt 170 deltagere på de 6 møder var en

fin tilslutning og underviserne Mads Vesterlund og Steen Jepsen udviklede et godt indhold med

sparring fra Heidi Eirikstoft.

Simon Simonsen afholdt i maj en knæworkshop ” Det store knæbattle” sammen med ortopædkirurg

Marc Strauss.

I efteråret havde vi besøg af Grant Watson (Wattie), som mange af vores medlemmer kender fra

tidligere kurser. Wattie holdt en workshop med fokus på skulderen.

Martin Melbye afholdt et tre dages kursus i diagnostik og behandling af patienter med lumbal

diskusprolaps, hvor reumatolog Jens L. Olesen også deltog med oplæg en af dagene. Der var plads

til 20 deltagere og over 40 tilmeldte sig så kurset gentages i 2013.

Alle vores nye tiltag har fået gode evalueringer.
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Forskningsfonden

I 2012 havde vi desværre ingen ansøgninger til fondens midler. Bestyrelsen vil forsøge at få endnu

mere fokus på ansøgningsmulighederne ved yderligere annoncering i Nyhedsblad og på

hjemmesiden, så potentielle ansøgere gøres opmærksom på muligheden.

Forskningsfonden har ansøgningsfrist pr. 1/6 hvert år

For yderligere information samt ansøgningsskema henvises til statutter på www.mckenzie.dk

IMDT har besluttet at give årlig støtte til den internationale forskningsfond IMDTRF. Vi vil fast

donere kr. 25,- pr kursist fra alle vores kurser og workshops (undtaget credential eksamen) med

mulighed for yderligere at supplere op. I 2013 blev det til kr 13. 725,- fra kursusdeltagelse. Vi

donerede yderligere 1000,- $ samt nogle gaver til fondens auktion i forbindelse med den

internationale kongres i Austin.

Der kan læses yderligere om fonden på www.imdtrf.org

Legatmidler

IMDT afsætter et beløb på kr. 15.000 pr. regnskabsår til en legatpulje, som giver mulighed for at
søge om tilskud til deltagelse i konferencer med relevans for det muskuloskeletale område.

Kriterier for søgning af legatmidler kan ses på www.mckenzie.dk

I 2012 har der ikke været ansøgere til disse midler. Derimod udbød IMDT 3 legater á kr 5000,- til

medlemmer der ønskede at deltage i den internationale kongres i Austin, Texas i oktober 2012.

Der var to medlemmer, som søgte og begge fik tilskud. Lars Kloster samt Michael Christensen

deltog således i kongressen.

http://www.mckenzie.dk/
http://www.imdtrf.org/
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International konference 2012

I oktober 2012 afholdtes den 12. internationale konference i Mekanisk Diagnostik og Terapi i

Austin Texas. Konferencen blev afholdt under titlen”Onwards and Upwards: Pushing the

Boundaries of Musculoskeletal Care”. Det var den hidtil største konference med 570 deltagere og

spændende oplæg om emner som klassifikation, psykosociale aspekter ved muskuloskeletal smerte,

outcome, ekstremiteter og stabiliserende træning.

Alle emner er dækket fyldestgørende med referater som kan læses i Nyhedsbrev, nov. 2012 (Vol

2,2) samt på www.mckenzie.dk.

Der var deltagelse af 18 personer fra Danmark hvor bl.a det meste af undervisningsgruppen og

bestyrelsen deltog såvel som vores redaktør.

Som oplægsholder fra Danmark havde Tom Petersen, PhD flere spændende indlæg.

Samarbejdet med Danske Fysioterapeuter og andre grupper

IMDT har status som faggruppe under Danske Fysioterapeuter.

I 2012 har der været afholdt to dialogmøder med alle faggrupper /-fora med diskussion af den

fremtidige struktur omkring etablering af Dansk Selskab for Fysioterapi og faglige selskaber. Fra

IMDT deltog Heidi Eirikstoft og Eva Hauge i disse møder. I projektfasen har der været nedsat en

projektgruppe samt en projektstyregruppe. Eva Hauge havde en plads i projektstyregruppen som

repræsentant for Hovedbestyrelsen, Danske Fysioterapeuter.

I det forsatte arbejde med implementering af projektet (se under repræsentantskab) vil det være

vigtigt med en god positionering for IMDT i den nye samarbejdsstruktur.

IMDT arbejder fortsat sammen med DFFMF og FFI  og har i 2012 holdt et enkelt fællesmøde.

IMDT har fået mulighed for at beskrive et valgfrit modul omkring MDT til kandidatuddannelsen i

Fysioterapi ved Syddansk Universitet (SDU). Modulet skal udbydes til de studerende på 3. semester

og vil også omhandle en tompladsordning.

En arbejdsgruppe bestående af Heidi Eirikstoft, Martin Melbye og Eva Hauge arbejder med

fagbeskrivelsen samt fastsættelse af ECTS point.

Det er en fantastisk spændende mulighed for MDT at kunne udbyde et relevant modul i det

universitære miljø.

Den foreløbige plan er udbud og opstart af modulet i 2014.

http://www.mckenzie.dk/
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Høringssvar

I 2012 har bestyrelsen været inviteret til at komme med input til forskellige høringssvar.

En arbejdsgruppe med Per Kjær som formand sendte en omfattende rapport om Klassifikation af

personer med uspecifikt lænderygbesvær i  høring  og  Martin  Melbye,  Brian  Sørensen  og  Simon

Simonsen udformede grundige kommentarer til rapporten.

Eva Hauge har kommenteret på ”kvalitetsindikatorer på rygområdet” i Region Syddanmark på

henvendelse fra Regionsformand Brian Errebo-Jensen samt ”forløbsprogram for lænderygsmerter”

i Region Midtjylland på henvendelse fra regionsformand Tina Frank.

Fra kiropraktorerne kom der til Danske Fysioterapeuter ’Kliniske retningslinjer for undersøgelse og

behandling af patienter med mistanke om lumbal nerverodspåvirkning’ i høring og Lene Skytte,

Claus Kjærgaard og Eva Hauge kommenterede

Eva Hauge kommenterede på kiropraktorernes kliniske retningslinjer vedr billeddiagnostik som var

sendt til Danske Fysioterapeuter.

Repræsentantskab

Heidi Eirikstoft og Eva Hauge  blev begge genvalgt som repræsentanter for Faggrupper / Fagfora til

Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab. Der afholdtes repræsentantskabsmøde 2. -3. november

2012.

På repræsentantskabsmødet blev projektet omkring etablering af Dansk Selskab i Fysioterapi med

faglige og specialebærende faglige selskaber diskuteret og vedtaget, og implementeringsfasen

fortsætter nu som projekt i de kommende år.

Der er besluttet en økonomisk ramme med tilskud til alle selskaber i form af et grundtilskud samt et

tilskud pr medlem af det enkelte selskab.

Det bliver spændende at følge det kommende arbejde med nedsættelse af bestyrelse og formand for

Dansk Selskab i Fysioterapi. Hele formålet med den nye konstellation er at styrke fagligheden samt

øge de faglige selskabers legitimitet.

Eva Hauge har fra 2008 været medlem af Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse, men valgte ved

repræsentantskabsmødet ikke at genopstille.
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Årsmøde / Fagfestival

I 2012 afholdt Danske Fysioterapeuter Fagfestival, og IMDT afholdt i forbindelse med dette

arrangement sin årlige generalforsamling.

På Fagfestivalen deltog Eva Hauge i et nakke symposium med et indlæg om MDT i relation til en

nakkepatient.

IMDT havde igen en stand på Fagfestivalen. Denne gang havde vi demonstration af Repex

(behandlingsbriks) på vores stand, hvilket trak mange besøgende ved demonstrationerne.

Der var god interesse for McKenzie produkter samt MDT uddannelsesforløb (A-D, Credential og

Diploma).

Standen var pænt besøgt og mange deltog i standens konkurrence.

Internationalt samarbejde

Undervisningsgruppen er fortløbende i samarbejde med McKenzie Institut International (MII)

omkring udvikling og opdatering af undervisningsmaterialer til vores kurser.

I forbindelse med den internationale konference i Austin blev der afholdt både et administrativt

møde og et undervisningsmøde med repræsentanter fra alle lande.

Heidi Eirikstoft, Dorte H. Knudsen og Eva Hauge holdt et kort møde med Lawrence Dott og Trish

Elise fra MII omkring den internationale kongres som i 2015 som skal afholdes i København,

Danmark.

Der tages i foråret 2013 stilling til det endelige sted for afholdelsen.

Nyhedsjournalen

International Journal of MDT udkommer ikke længere som en international nyhedsjournal. Der er

indgået en aftale med JMMT (The Journal of Manual & Manipulative Therapy) om publikation af

artikler i denne journal. Journalen har 4 årlige udgivelser og medlemmer af IMDT har mulighed for

at tegne abonnement til en meget favorabel pris (US$ 36 årligt).

Derudover er der etableret et online tidsskrift ”MDT World Press” som udkommer 4 gange årligt.

Det er ønsket at alle medlemmer rundt om i verden kan komme med indlæg i dette blad, som ikke er

helt så videnskabeligt som JMMT.
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Vi udgiver således igen en rent dansk udgave af vores Nyhedsblad, hvor den kyndige redaktør

fortsat er Brian Sørensen, DipMDT. I 2012 udkom de 3 udgaver, som vi bestræber os på at kunne

udsende til alle medlemmer årligt.

Mange af vores medlemmer har de seneste år givet udtryk for at den internationale journal på

engelsk var lidt tung at læse, så vi håber de nye tiltag med en dansk udgave, en international lettere

udgave og den internationale journal kan tilgodese alles ønsker og behov.

Alle medlemmer opfordres til at komme med indlæg om stort og småt til vores danske blad, da det

kan gøre det endnu mere nærværende og levende for alle læsere.

Pjece

Vores brochure om MDT kan stadig bestilles via hjemmesiden til en meget favorabel pris.

Pjecen er patientorienteret og giver en kort information om McKenzie konceptet.

Det er muligt at se og downloade pjecen fra hjemmesiden.

Hjemmesiden www.mckenzie.dk

Dorte H. Knudsen er webmaster på vores hjemmeside www.mckenzie.dk. Dorte vedligeholder og

udvikler hjemmesiden og udsender løbende Nyhedsmail til dem, som er tilmeldt denne service.

Der er efterhånden et godt flow af nyheder på hjemmesiden og en ganske god trafik på siden.

I 2011 blev "patientinformation" oprettet på hjemmesiden og det har vist sig at være en meget

besøgt side. Indtil nu har denne indeholdt lænde-delen af MDT, men fra foråret 2013 vil nakke-

delen også komme ind under dette punkt.

Martin Melbye har endnu en gang indvilliget i at udvikle produktet.

Regionslister på hjemmesiden

Fysioterapeuter som har bestået Diploma eller Credential evalueringen har mulighed for at stå på

"Listen over Diploma- og Credential evaluerede terapeuter" på vores hjemmeside – det skal ses som

en service overfor patienter, kolleger og andre samarbejdspartnere. Det er den enkeltes eget ansvar

at meddele webmaster ændringer i de oplysninger som fremgår af listen. Formular kan findes på

www.mckenzie.dk. Der er en del adressefejl på listerne, og vi får desværre ind imellem

http://www.mckenzie.dk/
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henvendelser fra patienter og samarbejdsparter, som bemærker at listen indeholder "forældede

oplysninger".

Facebook

Som noget nyt i 2012 er IMDT nu på Facebook. Simon Simonsen er ansvarlig for Facebook siden,

som bestyrelsen håber vil være interessant for vores medlemmer, samt skabe øget fokus på

forskellige initiativer i IMDT

Elektroniske undersøgelsesskemaer

Undersøgelsesskemaer til columna samt ekstremiteter findes elektronisk. Skemaerne er udviklet af

Mibit Aps i samarbejde med McKenzie Institut DK og MII og kan ses på www.mdtforms.com.

Standarden og anvendeligheden af de elektroniske skemaer er af høj kvalitet, og bestyrelsen håber, at de

digitale skemaer vil implementeres i praksis, da det kan være en mulighed for at påbegynde en

dataindsamling På nuværende tidspunkt findes skemaerne på dansk, engelsk, tysk, portugisisk.

.

Scanergo

Scanergo er vores sponsor i forbindelse med udsendelse af nyhedsjournalen samt udsendelse af

øvrige informationer til vore medlemmer.

Scanergo er ligeledes hovedleverandør af ”McKenzie” produkter som puder og bøger.

Der findes aktuelt selvbehandlingsbøger til lænd, nakke og skulder på dansk samt en engelsk

udgave om knæ, som i 2013 vil være i handlen.

De næste 12 - 24 måneder  -   indsatsområder

Ud over det daglige arbejde med at få det danske McKenzie Institut og vores kursusvirksomhed til

at fungere så godt som muligt, har vi i bestyrelsen også visioner for fremtiden såvel på kort som på

langt sigt. På hjemmesiden findes Mindmaps som illustrerer de områder og visioner vi arbejder med

i IMDT. Vores Mindmap opdateres i forbindelse med planlægning af indsatsområder.
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I 2012 har initiativer omkring fyraftensmøder og videreudvikling af uddannelsestiltag været i fokus.

Vores indsatsområder som vil præge de næste års arbejde er med fokus på:

Synliggørelse og faglig udvikling:

Deltagelse i etablering og implementeringen af faglige selskaber og Dansk Selskab for

Fysioterapi. En god positionering for IMDT er væsentlig.

Tidligere samarbejdsrelationer skal styrkes og nye skal udvikles.

Uddannelse:

-     Videreuddannelse: Fortsat beskrivelse af modul til kandidatuddannelsen ved SDU

- Styrkelse af vores uddannelses profil ved fastsættelse af ECTS point

-     Udvikle tilbud til medlemsgruppen Cert.MDT (workshops, temadage, case report kurser etc)

Internationale kongres i Danmark i 2015

Hjemmeside og Nyhedsjournal under fortsat udvikling.

- udvikle materiale til patienter med nakkeproblemer på hjemmesiden

Stimulere faglig udvikling i Diplomagruppen.

Forslag til vedligeholdelse af kompetenceniveau for både Cert MDT og DipMDT

Afholde fyraftensmøder med aktuelle emner
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Tak

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle aktører i IMDT for deres indsats i 2012, samt alle

medlemmer for deres medlemskab.

Dette vil være min sidste beretning som formand for IMDT, da jeg har besluttet ikke at genopstille

til bestyrelsesarbejdet ved den kommende generalforsamling.

Jeg har været valgt til bestyrelsen siden 2001 og fungeret som formand siden 2007.

MDT har rigtig meget at byde på indenfor hele det muskuloskeletale felt og ikke mindst i regi af

Dansk Selskab for Fysioterapi, og jeg vil nu glæde mig til at andre tager over og fører vores

faggruppe videre med fornyet inspiration og energi.

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak for inspirerende samarbejde i IMDT i de forløbne

år.

Eva Hauge, DipMDT, MSA
Formand IMDT
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