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CORONA CORONA CORONA
I 2020 var der en overskrift - CORONA.

ÅRETS
OVERSKRIFTER

Som i alle andre dele af samfundet blev
MDT hårdt ramt af Corona-nedlukningen.

Corona

Hele selskabet har kæmpet for, at vi kunne
25 års jubilæet - hvad så nu?

drive vidensformidlingen fremad uden, at
økonomien blev for hårdt ramt. Krisen

Nyt kursusformat

tvang os også til at tænke i nye baner,
som du kan læse mere om i denne
beretning. God læselyst

Udvikling af organisationen

MDT 25 ÅR
A F L Y S T

-

F L Y T T E T

-

A F L Y S T

To uger før vi skulle holde vores
stort anlagte 25 års jubilæum
lukkede landet ned. Det tvang
bestyrelsen til at træffe det svære
valg at aflyse og flytte
arrangementet. Desværre trak
Coronasituationen mere ud end
nogen havde forventet, så vi var
tvunget til for 2. gang at flytte det
her i 2021. Vi er fast besluttet på at
fejre jubilæet, så vi vil vende stærkt
tilbage.

"MAN SKAL IKKE LADE EN
GOD KRISE GÅ TIL SPILDE"
WINSTON CHURCHILL
Bestyrelsen har i 2020 måtte tage mange
svære valg for at brandslukke og skære
ind til benet, så vi som fagligt selskab
kunne klare os igennem Coronaåret.

Når det er sagt, har det samtidig været
fantastisk at se, at krise også vækker
sammenhold, og skaber grobund for
kreativitet og de gode ideer.

Vi har bl.a. brugt året på at udvikle et nyt
elektronisk kursusformat på A og B
kurserne, afholde temaer om MDT og
telekonsultationer, og arbejdet videre
med McKenzie Institute International om
en elektronisk udgave af MDT skemaerne.

Betragtninger fra formanden

Billedet viser det første
hold som gennemførte
Part A elektronisk.

TAK TIL DSF
Der skal lyde en stor tak

NYT KURSUS FORMAT
Bestyrelsen og undervisningsgruppen har brugt 2020 på at
arbejde med et nyt spændende online format til formidling af
faglig viden. Vi ser stort potentiale i fremover at kunne nå ud i
hele landet med både kurser og temadage i et fleksibel og

til DSF, som i
Coronaårets begyndelse
hurtigt etableret en
støttepulje for de faglige
selskaber. Bestyrelsen i
MDT ansøgte puljen på

informativt elektronisk format. Det kan være med til at

baggrund af det aflyste

nedbryde nogle af barriererne for at tilgå faglig information.

jubilæum, og fik dækket

En stor tak til vores dygtige undervisergruppe og særligt

mange af de udgifter,

Simon Simonsen og Claus Kjærgaard for at løfte opgaven.

Bestyrelsen er fast besluttet på at videreudvikle på de
erfaringer, som vi har gjort os med det elektroniske format,

som vi ellers stod til at
miste pga. aflysning med
kort varsel.

men det vil være et supplement til vores fysiske kurser, så
snart restriktionerne tillader det.

Billedet viser glade nye
cert MDT, som fik deres
Credential eksamen i en
Coronatid. Stort tillykke!

"DE TØRRE TAL"
2020

Kursus

nøgletal

KURSISTER

CERT. MDT

DIP. MDT

151

Tillykke til 6 nye Certificerede

Der er ialt 30 Dip. MDT

heraf 12 eksaminanter

MDT Fysioterapeuter.

1 ny i 2020 og 2 nye på vej i

Der er nu

819 Cert. MDT

fysioterapeuter i Danmark.

ØKONOMI
Økonomien er fremlagt i årsregnskabet i detaljer.
Bestyrelsen er godt tilfreds med at på trods af
mange Coronaaflysninger, så lykkedes det at skabe
et overskud. Overskuddet vil komme medlemmerne til
gavn de kommende år.

2021

ORGANISATION
Udvikling af Dansk Selskab for MDT

E-MØDER
Bestyrelsen har taget de nye elektroniske
mødeformater endnu mere til os, og det har
skabt mulighed for flere fleksible møder
uden så store omkostninger for transport og
frikøb.

SAMARBEJDE
Vi har afholdt videre dialog med Dansk
Selskab for Fysioterapi og Dansk Selskab
for Muskuloskeletal fysioterapi om
hvordan man kan bruge hinanden bedre
til at løfte fremtidens muskuloskeletale
opgaver. Et arbejde vi forventer meget
af i 2021

MDT - SKEMAER
Vi har i mange år presset på for at få lavet
elektroniske MDT Skemaer, som nemt kan
integreres i klinikken. Det ser endelig ud til
at der begynder at ske noget på det
område, og Danmark har fået lov at være
prøveland i 2021. Vi håber snart, at kunne
bringe gode nyheder på den front.

BESTYRELSEN ØNSKER ET
GODT FORÅR

