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Som følge af COVID-pandemien har der i det forgangne år været relativt stille i og omkring IAMMM. Der var 
planlagt årsmøde i Padova, men det blev aflyst. 

I året 2019 til 2020 er der arbejdet på dels at definere identitet for MM, dels at beskrive grundlag for en 
Masteruddannelse i MM. 

Drøftelsen vedrørende identitet udsprang af opstart på beskrivelse af en masteruddannelse. Vi havde 
behov fro at definere, hvilket grundlag en MM har, – der er enighed om at en MM er cand med, men ikke 
nødvendigvis speciallæge. Denne definition blev vigtig, idet MMér i flere lande ikke er speciallæger, 
eksempelvis i Holland.  

Efter denne drøftelse tog boarded fat på at drøfte mål og indhold i en masteruddannelse. Der er beskrevet 
oplæg til indhold i, og krav til en masteruddannelse. Den røde tråd er, at en master skal etableres på et 
Universitet, den er for læger og man certificeres ved afslutning. Målgruppen er kursusledere på de 
nationale MM-kurser for derved at sikre bedste evidens for undervisningen. 

I boarded har vi været meget enige om, at masteruddannelsen skal være universitær og at den skal 
komplementere de nationale selskabers kliniske uddannelse. Vi har dernæst drøftet forankringen af 
masteruddannelsen. Nogle ønsker en masteruddannelsen, der kan tilbydes som moduler på forskellige 
universiteter, i modsætning til andre, der ser en fordel i forankring på én og samme institution. Der er 
fordele og ulemper ved begge modeller, og det vil fremadrettet blive drøftet i en større gruppe herunder 
med interessenter. 

Der har været initieret møder for at styrke samarbejdet mellem IAMMM, FIMM og ESSOM. Der er 
tilkendegivelse om ønske, men der er ikke genoptaget egentligt samarbejde. 

IAMMM er inviteret ind som del af et nyt blad fra Springer, det skal være en opdateret version af det tyske 
Manuelle Medicine. Der er er endnu ikke indgået aftaler. 

Jeg har som følge af ændrede arbejdsforhold valgt at trække mig fra posten som Scientific Director. 

Alle, der har interesse for arbejdet i IAMMM, er meget velkomne.  Der henvises til hjemmesiden, – som der 
løbende arbejdes på mhp forbedringer. 
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