
Beretning fra ESSOMM og FIMM 
 
ESSOMM. Der var ikke noget møde i 2020, og vi har ikke haft virtuelle møder, for det er 
formanden Herman Locher ikke glad for. Derfor var det vigtig, at vi fik holdt et fysisk møde i 2021. 
Til det møde fik vi godkendt det endelige resultat af vores tidligere møder med Curriculum + 
kommenterende artikler, det er at finde på vores hjemme siden under fanebladet ”internationalt” 
Der blev vi også præsenteret for resultatet af en stor litteratur gennemgang på området Manuel 
Medicin, som ligeledes er at finde i dokumentet. 
 
På den efterfølgende generalforsamling blev Karen Goss valgt ind i ESSOMMS bestyrelse. Hun har 
siddet i deres  Advisary board, som en slags associeret medlem af bestyrelsen siden 2016, hvor 
hun overtog pladsen efter Niels Jensen. 
Der åbnede sig 2 pladser, da man opdagede at der i vedtægterne stod, der skulle være 6 
medlemmer af bestyrelsen, så både Maretta fra Bulgarien og Karen blev valgt ind. 
 
FIMM. Der sidder Karen som medlem i uddannelsesudvalget, som har det arbejde at gennemgå og 
godkende medlemslandenes uddannelsesprogram og curriculum. Vores arbejde gik i stå, for der 
var ikke flere, der meldte sig klar til godkendelse, og flere af programmerne var ikke 
sammenlignelige med de europæiske programmer. Så det næste skridt er at lave et godkendelses-
system, der tilgodeser de forskellige programmer, der er rundt om i verden. 
Der har derfor ikke været afholdt møde i Edducational board det sidste år; vi afventer at Health 
Policy board laver en ny struktur, der skal godkendes af medlemmerne. 
 
Karen sidder også som medlem af advisary board i FIMM, så hun deltager i alle møderne, som 
afholdes virtuelt hver anden tirsdag 1 – 2 timer. 
Der har vi haft travlt med at planlægge og afholde to store webinare, med talere og deltagere fra 
hele verden. 
Der bliver fremover afholdt fysisk møde hvert år i oktober (om muligt) med fagligt indhold og 
Generalforsamling. Hvert år i marts vil der så blive afholdt webinar med forskellige temaer. I år var 
det diagnosticering og behandling af skuldersmerter. 
 
I 2022 forventes det, at Karen skal deltage i ESSOMM mødet i Rom og FIMM mødet i Hanover. 


