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Formandsberetning 2017 

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi 

 
 
Denne beretning beskriver aktiviteter fra 1.1.2017 til 31.12.2017, idet DSMDT’s arbejdsår følger 
kalenderåret. 
 

Mission og Vision for DSMDT 

Mission 

 
Det er vores mission at: 
 
”Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale gener 
som beskrevet i MDT.” 
 
Missionen skal opnås ved at uddanne i og promovere principperne til: 
 

• Administratorer i sundhedssektoren 

• Betalere af sundhedsydelser 

• Sundhedsprofessionelle 

• Forskere 

• Politikere og lovgivere 

• Den almene befolkning 

 
 
Vision 
 
Det er vores vision af være: 
 
Førstevalget til undersøgelse, behandling, uddannelse og empowerment af patienter med musku-
loskeletale gener. 
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Økonomi 

 
Økonomien fremlægges ved årsregnskabet. Bestyrelsen anser resultatet som tilfredsstillende. Re-

sultatet holder fast i et solidt overskud til foreningens aktiviteter hvilket fortsat gør det muligt at 

udvikle nye faglige tiltag og muligheder for vores medlemmer.   

 

Kursus/workshops aktivitet 

Nedenstående tabel viser udviklingen i kursusaktivitet og antallet af beståede credential eksamen 

og International Diploma eksamen i perioden 2007 – 2017. 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Part A  11 9 8 7 7 7 6 5(141) 6(156) 8(192) 6 (133)  

Part B 6 7 6 6 5 5 5 4 (84) 5 (95) 6(100) 5 (81)  

Part C 5 5 5 4 4 4 4 3 (58) 2 (38) 2(38) 2 (42)  

Part D 4 3 4 3 4 4 2 2 (36) 3 (40) 2(32) 3 (34)  

Part E 2 2 2 - - - - - - 2(14) -  

Workshops 3 2 1 - - - - jubilæum 
Int. Konfe-

rence 
1(28) 4 (74)  

Cred. Eva-
luering 

4 4 4 4 4 4 4 3 (54) 2 (34) 2(30) 2(40)  

            
OVERSIGT 
IALT          

 
  

Kurser/ 
Workshops 

35 33 32 24 25 30 22 14 16 21 22  

Antal Kur-
sister 

799 770 691 556 588 674 440 319 336 434 404  

Antal Cert. 
MDT 

428 465 509 556 590 643 673 707 741 759 781  

Antal Dip. 
MDT 

16 16 19 22 23 24 24 28 29 29 29  

Antal Med-
lemmer 

951 1099 1168 895 963 1001 985 966 1001 1119 
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Kursusaktivitet 

Kursusaktiviteten i 2017 har været lidt faldende fra 2016, men fortsat højere end 2015 målt på 

antallet af samlede kursister. Vi har oplevet flere kursusaflysninger pga. manglende deltagere, 

hvilket er fremkommet af, at vi har forsøgt os med flere kurser end tidligere år. Vi må erkende at 

markedet ikke har kunne bære en så kraftig stigning i antal af MDT kurser, derfor har vi for 

2018/19 planlagt efter disse erfaringer.  

Tilbagegangen skal ses i relation til, at 2016 var året, hvor vi begyndte ny kursusvirksomhed i 

Odense med en aggressiv udvidelse af antallet af kurser igennem hele uddannelsesrækken. Vi har 

før oplevet i Varde, at man kan risikerer at mætte et marked, hvis man udvider for hurtigt, hvilket 

er et af bestyrelsens bud på, hvorfor man ikke har kunne fastholde stigningen af kursister i 2017.  

Bestyrelsen er opmærksom på udviklingen, og vil holde nøje øje med det i fremtiden, da antallet af 

kursister skal holdes op imod at der aldrig er blevet uddannet så mange fysioterapeuter som nu. 

Markedet har dog heller ikke haft så mange forskellige kursustilbud som nu. Som resultat af oven-

stående er der iværksat tiltag på markedsføring ligesom vi løbende er i dialog med interesserede 

kursister, som ønsker MDT kurser til deres del af landet.   

 

Workshopsaktivitet 

På Workshopsdelen i 2017 har vi arbejdet videre med at tiltrække MDT’s nye masterclasses til lan-

det. I Aarhus og København arrangerede vi fyldte kurser med masterclassen MDT og Radikulopati 

med Hans Van Helvoit. De fyldte kurser bekræftede os i at vi fortsat skal have en tæt dialog med 

medlemmer om hvilke kurser de ønsker fremadrettet.   

I 2017 forsøgte vi os på en ny udgave af refresherkursus, der er målrettet til folk som ønsker at 

skarprette deres evner inden en eksamen. 2 kurser blev afhold men med kun 26 deltagere. Erfa-

ringerne var blandede og det var svært at få fyldt kurset, hvilket bestyrelsen har taget til efterret-

ning for den kommende kursusplanlægning.  

 

Geografi 

I 2017 har vi fastholdt vores faste kursuslokaliteter i Aarhus, Odense og KBH. I Odense og KBH skal 

vi have nye lokaler i 2018 pga. opgradering af lokaler i KBH og nye lokaler i Odense på baggrund af 

ændringer på Funktionel Træning.  
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Bestyrelsen har fortsat øje for at arrangere ”pop-up” kurser i andre dele af landet, hvis efter-

spørgslen er til det 

  

Cred. MDT 
 
I 2017 har der været 2 Credentialeksaminer et i Århus og et i KBH. 40 deltagere gik op til eksamen 

og 22 bestod. Det bringer det samlede antal certificerede MDT fysioterapeuter op på 781. At få 

papir på sine kundskaber vil med stor sandsynlighed blive endnu mere vigtig i fremtiden i lyset af 

den nye specialiseringsordning, og bestyrelsen håber dette bliver løftestang til at endnu flere får 

lyst til at gå hele vejen i MDT uddannelsen.  

 

Dip. MDT 
I 2017 har en ny ansøgt til at påbegynde Dip. MDT forløbet i 2018. Man kunne ønske flere mulig-

heder for Dip. MDT i Danmark, for at mindske nogle af barrierne. Det har fået os til at gå i dialog 

med Aalborg Universitet omkring muligheder for at få mere samarbejde op at stå bl.a. omkring 

Dip. MDT uddannelsen som er så populær på verdensplan at Dundee University har venteliste.   

 

Diploma i Danmark 

Det er fortsat muligt at gennemføre den kliniske del af Diplomauddannelsen i Risskov, 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.  

 

Medlemsaktivitet 

Oversigt 

 

Antal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemmer 710 747 951 1099 1168 895 963 1001 985 966 1001 1119 1092  
  
Medlemsantallet i 2017 er gået en smule tilbage. I lyset af at vi bliver flere fysioterapeuter i dis-

se år, vil bestyrelsen gerne have vendt denne udvikling gennem øget fokus på medlemstiltag og 
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dialog med potentielle medlemmer om hvad de har brug for af et fagligt selskab. Øget markeds-

føring for synlighed bliver derfor et fortsat vigtigt indsatsområde. DSMDT er fortsat det største 

faglige selskab i det muskuloskeletale felt.  

 

Organisation 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har i 2017 været udvidet til 7 medlemmer, som følge af et øget behov for politisk 

samarbejde med Dansk Selskab for MDT. Det har vist sig godt at have en dedikeret nøglerolle til 

dette arbejde.  

Generalforsamlingen 2017 var en fredelig omgang uden kampvalg. Bestyrelsen kunne derefter 

konsoliderede sig med Mathias Holmquist som Formand, Steen Jepsen som Kasse-

rer/økonomiansvarlig, bestyrelsessekretær Simon Bondo (næstformand) og bestyrelsesmedlem-

mer Charlotte Krog (Faglig Ansvarlig), Morten Topholm, Katrine Fehrend og Rasmus Dons (webma-

ster). Jakob Munk blev valgt som 1. suppleant og Steen Olsen som 2. suppleant.  

 

Undervisningsgruppen  

Undervisningsgruppen har fortsat bestået af Claus Kjærsgaard, Ole Meyer, Lene Skytte, Simon Si-

monsen, Heidi Eirikstoft, Charlotte Krog, Steen Olsen og Claus Kjærsgaard. 

Lene Skytte har valgt at tage orlov i 2017 i første omgang i 6 mdr. for at dedikere sin tid til andet 

arbejde. 

 

Kursussekretær  

Bestyrelsen har i 2017 fortsat samarbejdet med Mette Nyberg, der sørger for logistikken går op 

ifm. hvert kursus/workshop/eksamen.   

 

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) og repræsentantskabet.  

I 2017 har MDT haft en bestyrelsespost i Dansk Selskab for Fysioterapi ved Morten Topholm. DSF 

har arbejdet videre med specialiseringsordningen, hvor første ansøgningensrunde har været i ja-

nuar 2018. Flere fysioterapeuter har med baggrund i deres MDT uddannelse ansøgt ind i den nye 
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specialiseringsordning og vi følger tæt specialiseringsrådets afgørelser på området. Vi forventer at 

MDT er fuldt kvalificerende hen mod en specialisttitel i det muskuloskeletale felt 

 

Mathias Holmquist er fortsat valgt ind i repræsentantskabet, og han ønsker at stille op igen til næ-

ste valgperiode 2017-2019. Vi håber på medlemmernes opbakning til dette.  

 

Mødeaktivitet 

Skypemøder bestyrelsen      4 

Fysiske møder       4 

      

Bestyrelse og undervisningsgruppen fællesmøde      1 

Undervisningsgruppemøder fysisk     2 

Fortløbende telefonmøder (ikke honorar)    

  

Internationalt Branch- og facultymøde (San Franscisco)  (2 dage)         1 

Internationale Branch skypemøder (ulønnet)    6 

Møder ifm. DSF aktiviteter      5 

 

Mødeaktiviteten er på samme niveau som sidste år. Generelt har vi prioriteret mødeaktivitet høje-

re pga. øget engagement i fagpolitiske møder bl.a. omkring den nye specialistordning. Bestyrelsen 

anser det som nødvendigt som det største faglige selskab i det muskuloskeletale speciale, at man 

er repræsenteret i Dansk Selskab for MDT og går forrest med være faglig sparringspartner når det 

gælder muskuloskeletale spørgsmål.  

 

Medlemsmøde 

Bestyrelsen har i 2017 hold fast i at lave en stor medlemsdag bygget op om netværk og faglighed. 

De 80 pladser blev revet væk, da Charlotte Krog og Steen Olsen gav folk et indblik i hvordan ele-

menter fra positiv psykologi og Fit-modellen kan kombineres med fysioterapeutisk praksis. Succes-

sen med gratis medlemsmøder har for bestyrelsen været tydelig og vi udbygger det i 2018 til 120 
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pladser og Professor i psykologi Tamar Pincus som faglig oplægsholder sammen med Charlotte 

Krog.    

 

Forskningsfonden 

I 2017 modtog vi to ansøgninger til forskningsfonden. Heidi Eirikstoft er blevet bevilliget støtte til 
at deltage i en fagkonferencen Come to be educated - leave inspired. Becoming a more effective 
practitioner. 
International ACE ( achieving clinical excellence og FIT (treatment informed treatment) kongres, 
afholdes i Östersünd, Sverige 2 - 4 maj 2018 
 
og hun vil formidle denne viden videre til medlemmer. Den anden ansøgning af Charlotte Krog og 

Steen Olsen omkring et forskningsdatabase omkring deres arbejde med FIT modellen afventer 

yderligere beskrivelse før bestyrelsen kan tage den endelige beslutning. Forskningsfonden har an-

søgningsfrist pr. 1/6 hvert år og du kan finde mere information på vores hjemmeside: 

http://www.mckenzieinstitute.org/danmark/da_DK/klinikkere/information-to-download/ 

Bestyrelsen vurderer fortsat år for år, om der er økonomi til at støtte den internationale forsk-

ningsfond. Bestyrelsen finder det fortsat vigtigt at støtte forsknings mulighederne, såfremt der er 

ansvarligt økonomisk råderum.  

 

Markedsføringsplatforme 

Nyhedsjournaler  

Vi ser fortsat DSMDT har en vigtig rolle som formidler af faglig viden, men det har været udfor-

drende at finde det rette format til at understøtte dette. I 2017 har MII stiftet en mediecommitee 

som arbejder mod at skabe mere fælles platforme på tværs af de forskellige lande. Det skal bringe 

bedre og mere aktuel indhold til alle medlemmer fremadrettet. Vi følger dette arbejde tæt.  

Det er fortsat muligt at få et fordelagtigt abonnement på ”JMMT” (The Journal of Manual & Mani-

pulative Therapy). Prisen er 36 US$  årligt. Bladet udkommer 4 gange årligt. 

 

 

 

http://www.mckenzieinstitute.org/danmark/da_DK/klinikkere/information-to-download/
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Cred. MDT/Dip. MDT medlemslister på hjemmesiden 

Medlemmer af DSMDT, som har bestået Diploma eller Credential evalueringen har mulighed for at 

promovere deres kompetencer gennem vores ”Eksaminerede medlemslister”. Disse lister bruges 

af læger og patienter til at finde MDT fysioterapeuter i lokalområdet og vi har brugt 2017 på at 

holde dem opdateret. Hvis du opfylder kriterierne som eksamineret medlem, men ikke er på li-

sten, så skriv til os: webmaster@mckenzie.dk 

 

Samarbejdspartnere. 

McKenzie-Produkter 

DSMDT har fortsat samarbejde med Scanergo hvor medlemmer kan få eksklusive rabatter på alle 

MDT relaterede produkter.  

 

Afrundende bemærkninger 

2017 har været et meget dynamisk år, hvor det er værd at fremhæve den politisk udvikling der er 

sket i Dansk Selskab for fysioterapi. Vi skal som fagligt selskab arbejde videre i dette samarbejde 

og på tværs af selskaberne, for at være bidragende til fagets udvikling. Det ligger bestyrelsen me-

get på sinde at selskabet er dannet af medlemmerne og medlemmernes behov. Derfor vil de to 

ting fortsat være vores primære fokus fremadrettet. Vi håber derfor på at se rigtigmange til gene-

ralforsamling d. 12/4-18, hvor vi gerne vil I dialog om året der er gået og det nye spændende 2018.  

 

Mathias Frank Holmquist 
Formand DSMDT 

 


