
     Hou, Februar 2021 
Beretning ESSOMM 2020 
 
Al mødeaktivitet i ESSOMM blev suspenderet i 2020 grundet Covid. Hermann Locher er ikke til 
online møder, og vi har ikke mødtes hverken i Rom eller Lech. 
De arbejdsgrupper, der blev lavet i 2019, har arbejdet videre. Jeg var i gruppe med Stefan 
Winzelberg, og vi skulle finde frem til de artikler, der var brugbare som reference til MET 
behandling. 
Foreløbig har vi 120 stk at gennemse. En grov søgning, hvor vi fandt frem til de artikler, der 
omhandlede Manuel behandling af columna. 
Det næste fysiske møde er vi lige blevet inviteret til i Rom 17. - 18. september 2021. 
Der har været en del tale om det tyske blad Manuel Medicin, og om der skulle trykkes en engelsk 
udgave, så alle ESSOMM’s medlemmer kunne ha’ glæde af det. Det har vi været tilhængere af hele 
vejen igennem. Problemet var indhold, hvem kan levere relevant forskning - og så på engelsk, og 
med ”open acces”. Men det så ud til, at mange af disse problemer var løst. Jeg blev inviteret til at 
deltage i et redaktionsmøde i Berlin i november, men det blev aflyst for alle andre end tyskerne. 
Der er ikke meldt noget ud om resultatet af dette møde til ESSOMMS medlemmer eller til 
”advisory board”, som jeg sidder i. Jeg ved ikke, hvad bestyrelsen har fået af oplysninger. 
 
 
 
Beretning FIMM 2020 
 
Vi har holdt Zoom møder hver anden tirsdag gennem det meste af året. Mødet varer en time, og 
nogle gange går tiden med små ting og personlig snak + jokes. Andre gange har vi fået arrangeret 
Webinar, aftalt omkring vores Hannover møde til oktober 2021 og også et backup webinar, som 
sandsynligvis vil blive brugt i starten af 2022, hvis vi ikke får brug for noget i stedet for det fysiske 
møde i oktober 2021. 
 
Der bliver arbejdet flittigt.  
Resultaterne er: 

1) Online GF + Webinar i oktober 2020 
2) Spørgeskema til medlemmerne omkring deres behov og deres løsning af udfordringerne 

med Covid 19, både i forhold til behandling men også kurser for nye manuelle kollegaer. 
Det er mundet ud i en erklæring fra FIMM om Guidelines for Manual/Muskuloskeletal 
Medicine Practice and continuous Medical Education during Covid-19 pandemic, som 
netop er udsendt til alle medlemslande.  

3) Godkendelse af det Schweiziske uddannelses system og næsten godkendelse af både det 
spanske og det tyske. 

a. Herunder er der tale om, at de lande, der er godkendt, skal ha’ et bevis på den 
godkendelse, som de så kan fremvise på hjemmesiden. 

b. I samme udvalg (Education board), hvor jeg også sidder med ved de møder, der er 
holdt (online naturligvis), har der været meget snak om, at vi jo ikke kan forvente, 
at alle lever op de til guidelines, der er skitseret, og som vi også er godkendt under. 
Vores uddannelsessystemer og også måder at behandle og arbejde på varierer så 



meget i denne store verden, at vi må finde frem til noget, der kan være 
fællesnævner for alle, og acceptere, at der vil være store regionale variationer i 
”kunsten”. I den forbindelse kan alle se, at vi jo ikke er som Tyskland og andre 
lande, hvor meget af det foregår via hospitalsafdelinger, og derfor vil vores 
uddannelse være anderledes; det er OK! Men det forbehold med at vi skal 
eksaminere står fast, for at vi kan blive endeligt godkendt i 2023. 

4) Vi er godt i gang med at planlægge næste Generalforsamling, som er i Hannover 
22/10/2021. I den forbindelse bliver der også en faglig del, som ÄMKA står for, dvs primært 
om manuel behandling af børn. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, altså at møde fysisk, er vi 
i gang med at forberede et Webinar, der kan stå i stedet. Det har arbejdstitlen ”The 
forgotten speakers” - de ildsjæle rundt omkring, der er blændende undervisere, dem skal vi 
ha’ ud til hele verden på den måde. 

5) På sidste møde i Elche talte de meget om, at vi skal organisere os i regioner rundt omkring i 
verden for at få flere medlemmer. Der er gang i noget i Sydamerika, som det spanske 
selskab i første omgang hjælper på benene - med kurser og organisering. Europa er 
allerede organiseret i ESSOMM, og der arbejdes på at få noget op at stå mellem Australien 
og Sydkorea. America og Canada vil være naturlige partnere. Der er blevet spurgt til, hvad 
der sker i Skandinavien, og jeg må jo blankt melde, at hvis noget, så er det ikke i lægeligt 
regi - dog med undtagelse af Finland. 

6) På sidste generalforsamling blev der ikke valgt nogle nye ind i bestyrelsen. Det blev 
besluttet, at sådanne valg ikke egnede sig til online møder, så der bliver ikke udskiftninger, 
før vi har et fysisk møde. 

7) Der er planer om et visions møde. Også her må det være et fysisk møde, hvor vi socialiserer 
og får visioner og gode ideer til, hvad FIMM skal bruges til i fremtiden, og hvad 
medlemmerne kan få ud af at være en del af det. Til det vil vi gerne ha’ så mange som 
muligt af de spørgeskemaer, der blev sendt ud i efteråret. Der kom desværre kun en 
håndfuld retur - fra os der allerede sidder i kredsen, så det kan være, at de sendes ud igen 
inden vision mødet. 

8) Lige nu går der en diskussion omkring de 300 timer og curriculum, så det kan være, det 
også er revideret inden næste GF. 

 
 
Det er vist det der foregår i FIMM lige for tiden. 
 
/ Karen Goss 


