IAMMM – International Academy of Musculoskeletal Medicine
http://www.iammm.net/
Med det formål at understøtte det videnskabelige grundlag for Musculoskeletal Medicin understøttede
FIMMM i 2003 første møde i Academy. Mødet blev holdt på hotel HC Andersen i Odense. I årene efter
løstes båndene mellem FIMM og Academy, hvorefter IAMMM´s formål i højere grad blev rettet mod
kombinationen videnskabeligt grundlag for og udførelsen af undervisning. I Academy har vi gennem flere år
drøftet, hvordan IAMMM kan understøtte evidensbaseret undervisning. Diskussionen iblandes drøftelsen
af i hvor høj grad, der er evidens for MM. For at styrke både drøftelserne og ikke mindst muligheden for
impact vender vi os nu atter mod FIMM, idet der her er gode kræfter, der arbejder for ensartet og
systematisk uddannelse af læger, der ønske at arbejde som Manuel Medicinere. Vi er flere i bestyrelsen for
IAMMM, der mener, at vi skal arbejde sammen og støtte op omkring en certificering i MM, der i videst
muligt omfang er evidensbaseret. Det er en udfordring at få MM på det lægelige landkort og derefter
vedligeholde, at vi bliver der - det vil kræve samarbejde. Der er mange sten, der skal trædes, men jeg er
overbevist om, at vi flytter os i den rigtige retning.
Vedrørende arbejdet i IAMMM så har der siden 2003 været afholdt adskillige møder rundt i Europa, hvor
protokoller og igangværende projekter er diskuteret. Det foregår ved korte oplæg med efterfølgende
diskussion blandet med gode råd.
Deltagerne er forskere og undervisere, der er medlemmer af IAMMM og andre interesserede, der driver
forskning indenfor områder som basalforskning, neurofysiologi, kliniske projekter og epidemiologi.
Sidste møde blev afholdt i Liverpool, hvor programmet til fulde levede op til bredden i formålsbeskrivelsen,
og programmet blev krydret med gennemgang af cases fra dagligdagen.
Bestyrelsens hovedpunkt ved mødet var definitionen af identiteten for lægen, der arbejder som Manuel
Mediciner:
•

As Musculoskeletal Medicine you as physician focus on diagnostics in the locomotor system

•

You are a medical specialist specifically trained into functional anatomy

•

You use the MM skills into diagnostics by use of specific tests and you use treatment procedures to
support the diagnosis

•

You may treat patients for some period of time and you have the knowledge to refer patients for
follow-up by physiotherapists and chiropractors

•

As specialist you may be General Practitioner, Orthopedic, Neurologist, Rheumatologist etc

•

MM is an additional competence for a specialist

De sociale arrangementer giver rig lejlighed til at høre om, hvordan MM er etableret og udføres i daglig
klinik i medlemmernes klinikker – der skal ikke megen registrering til for at kunne konkludere, at vi er

meget forskelligt uddannet, vi tænker på ingen måde ens, og vores arbejdsforhold varierer. Eneste fælles
er, at vi (langt overvejende) er læger, hvilket er og vil forblive omdrejningspunktet for arbejdet i IAMMM.
Siden IAMMM blev etableret, har Jacob Patijn været scientific director, den post har jeg nu overtaget og var
i fuld gang med at planlægge kommende møde i Padova 2020, MEN Corona pandemien har betydet, at vi
udsætter mødet til 2021.
Frem til da vil bestyrelsen arbejde med ny struktur for de videnskabelige møder, struktur og opbakning til
masteruddannelse og fremadrette samarbejde med ESSOMM og FIMM.
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