
Beretning om aktivitet i ESSOMM og FIMM 2020 
 
ESSOMM: Der blev holdt det årlige møde i ROM, hvor Karen Goss og Lars Faldborg deltog. Året 
forinden havde vi fået færdiggjort vores fælles curriculum for de første 100 lektioner af 
diplomuddannelsen, og den del af det er blevet godkendt af UEMS. (EU's samlede 
lægevidenskabelige selskaber). ESOMMS mål med at få vores kompetencer anderkendt af UEMS 
som en ”additional competence” er også lykkedes i 2019, og vi sidder med i et af under-udvalgene. 
De er specialeopdelt, men vi er med i et udvalg med nogle flere små specialer. 
Formålet med årets møde i ROM var at færdigøre vores fælles curriculum på 
overbygningskurserne, der udgør 200 lektioner. Et meget ambitiøst projekt i betragtning af, at det 
har taget os 6 år at få de første 100 lektioner på plads. Men Wolfgang havde meget travlt og havde 
en plan. Som vanligt blev det forberedte arbejde pillet fra hinanden, og vi kom frem til en ny 
køreplan i fælleskab. Vi blev enige om at bygge det op i moduler med det schweiziske som 
forbillede, og så skulle vi hver især finde videnskabeligt arbejde, der underbyggede vores 
undervisning i de forskellige moduler. Jeg kom i en gruppe, sammen med Stefan Vinzelberg fra 
Berlin, der skulle finde artikler der underbygger MET. 

 
 
Det skal vi så samle op på i juni i år, hvis mødet bliver til noget. Jeg har for et par dage siden spurgt 
arrangørerne men ikke fået svar endnu. 
 
I december 2019 var der Vinter møde i Lech. Der deltog Helle Borgstrøm og Lars Faldborg.  
 
De nysgerrige kan læse mere på WWW.ESSOMM.EU 
 
 
 
FIMM:  
Der har været flere møder i FIMM regi, for det første i uddannelses udvalget, hvor jeg arbejder 
sammen med 7 andre fra forskellige steder i verden. Vi har haft Skype møder og sendt en del 
mails. Så har vi mødtes fysisk i Budapest i maj måned 2019 og igen i september i Spanien til GF for 
FIMM. Vores arbejde i uddannelsesudvalget er også at komme frem til et fælles grundlag for vores 
curriculum til diplom uddannelsen. Vi har taget udgangspunkt i FIMM’s Guidlines for education 
and safety. Derfra har vi udarbejdet et spørgeskema, der kan bruges som en chekliste for 



selskaberne, når de går deres eget curriculum igennem. Man chekker, at det, som man udbyder, 
indeholder de ting, vi har med i cheklisten, og gør de ikke, er det meningen, at vi skal formidle den 
fornødne hjælp, så de kan komme op på den forventede standard. 
I DSMM satte Helle, Charlotte og jeg os sammen en weekend og gik alle vores kurser igennem 
minut for minut og fik et overblik over, hvad og hvor meget vi har indenfor alle emner. Vi udfyldte 
cheklisten, og jeg sendte den til vurdering hos de to kollegaer, der skulle gennemgå det danske 
system. Vi var nemlig blevet spurgt, om vi ville være de første, så vi kunne stå som et eksempel på, 
hvordan det her skal foregå. 
På GF i Spanien blev vores uddannelse så godkendt med de to forbehold, at vi skal ha’ mere focus 
på bedside undervisning (hos os foregår det mest i DGE grupper), og at vi skal ha’ indført en form 
for eksamen, inden man får diplom. Alt sammen noget der arbejdes på i vores hjemlige 
uddannelsesudvalg. 
I forbindelse med GF i Spanien blev jeg spurgt, om jeg vil indgå i et ”advisory board” for FIMM, 
hvor man har samlet nogle mennesker, der forventes at træde ind i bestyrelsen, når denne skal 
udskiftes indenfor de næste par år. Det sagde jeg ”ja tak” til og har foreløbig deltaget i deres 
bestyrelsesmøder, der foregår på Skype. 
Til GF var vi Frederikke Urne, Berit Schøtz Christensen og jeg til stede. Bortset fra alt det der 
foregår i uddannelsesudvalget, så var det store i år, at FIMM nu har hovedkvarter i Schweitz frem 
for Belgien. Det har flere fordele, b.la. at tingene kun foregår på ét sprog. 
Der går altid flere timer med at de enkelte lande præsenterer sig og deres selskaber + fortæller om 
aktuelle vanskeligheder. De er alle med i referatet, der kan læses på www.fimm-online.com  
Jeg have et oplæg om Manuel behandling af gravide på deres kongres, og efterfølgende havde 
Frederikke og jeg en workshop med de greb, vi bruger til gravide. Det blev taget rigtigt godt imod, 
for de praktiserende læger ser ikke mange gravide, og det her var nyt og spændende for dem. 
 
Vores arbejde i FIMM går langsomt, men det næste, der skal ske, er at jeg er med i en gruppe, der 
skal godkende Schweitz’s uddannelses program. Jeg forventer ikke, at det bliver svært, da det jo 
netop har været model for hele ESSOM og dermed faktisk også FIMM. 
Denne her Corona situation har sat tingene lidt i stå, men vi skal ha’ møde i aften, hvor vi 
fortsætter arbejdet med at planlægge Møde og GF i Hanover 22-23-24. oktober 2020. 
 
Dette var beretningen om aktiviteten i FIMM og ESSOMM 2019. 
 
Karen Goss 


