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FIMM, den internationale MM sammenslutning: 
Helle Borgstrøm, Karen Goss og Peter Stæhr deltog i efterårets generalforsamling. Peter 
Stæhr som lægelig revisor i FIMM og Helle som formand for DSMM og medlem af FIMM´s 
Health Policy Board, det sundhedspolitiske udvalg og Karen Goss som DSMM’s 
representant for  det udenlandske samarbejde og medlem af Edducation cometee i FIMM. 
Indtil 2023 har DSMM 2 stemmer i FIMM. Efter 2023 regnes de enkelte landes 
stemmeberettigelse ud fra antallet af medlemmer med en kvalificeret uddannelse efter 
FIMM´s Guidelines. Vores nuværende 47 diplomlæger opfylder ikke disse krav, idet vi 
mangler eksamen og bed-site undervisning, men dem vi har der har taget diplom inden 
2023 har dispensation. 
I Educational Board, uddannelsesudvalget, har der  været et fysisk møde i foråret hvor 
Helle Borgstrøm deltog på afbud fra Karen, og der har været flere skype møder og 
naturligvis et fysisk møde i Paris, med deltaglese af Karen. Udvalget arbejder frem mod en 
FIMM certificering af uddannelserne i de enkelte lande, og muligheden for at deltage på 
hinandens kurser. Der er udarbejdet en check liste, så de enkelte lande kan se, hvor de er 
henne i forhold til FIMM´s Guidelines. Karen skal til møde igen i Budapest i Maj og 
Spanien i Oktober 19. 
Inden da vil Charlotte Vogelhofter, Karen Goss og Helle Borgstrøm lave en samlet 
uddannelsesplan for Diplomuddannelsen ud fra de eksisterende dagsprogrammer, 
kursusbeskrivelser og undervisningsmateriale. For sammenligneligheden med de øvrige 
lande vil vi stile mod en inddeling i et 100 lektioners basisniveau og et 200 lektioners 
avanceret niveau. Vi vil endvidere se på læreruddannelsen og arbejde videre med 
muligheden for en afsluttende eksamen efter 300 lektioner og multiple choice opgaver 
eller lignende småeksamen undervejs.  
 
ESSOMM, den europæiske MM forening: 
DSMM har status som ordinær medlem af ESSOMM. Men DSMM skal i 2023 have min. 
100 diplomlæger og en uddannelsesplan for at kunne fortsætte det ordinære medlemskab. 
Karen er medlem af Advisory Board. 
Lars Faldborg og Karen Goss deltog i sommerens Instructor Course. Her blev der arbejdet 
med at lave et europæisk Consensus Curriculum vedr. minimumkrav til 200 lektioners MM 
undervisning på avanceret niveau.  
Det europæisk Consensus Curriculum i MM beskriver minimumskravene, som en 
speciallæge skal opnå for at opfylde UEMS (forenede europæiske specialers) krav til MM 
som ”additional competence”. 
Den længe annoncerede engelske oversættelse af den ny tyske lærerbog, Manuelle 
medizin af Böhni, Lauper og Locher bliver ikke til noget. Den kan derfor ikke bruges som 
dansk lærerbog, men er stadig anbefalelsesværdig. Især bind 1, som har en meget 
grundig og opdateret neurofysiologsk forklaringsmodel. 
Den tyske Journal of Manual Medicine bliver nu også udgivet elektronisk på engelsk. Den 
tyske forening betaler for open access. Hvis vi har artikler, vi gerne vil have med, 
kan Karen Goss kontaktes. Hun vil da tage kontakt til Wolfgang von Heymann, som er 
ansvarlig for journalen. Open Access artiklerne kan ses på dette link: 
https://link.springer.com/search?query=&search-within=Journal&facet-journal-
id=337&package=openaccessarticles 
Karen har kontaktet Wolfgang med Bjarke Brandt Hansens PhD afhandling.  



I	ESSOMM	regi	har	Helle	og	Berit	været	på	Winter	confrence	i	Lech.	


