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AR8. MED. 

Der vil blive udarbejdet officielt referat fra mødet. Følgende er blot mine egne 
kommentarer og observationer ved mødet. 

1. Minutes of last meeting: Hvert land burde gennemgå og helst godkende det 
tidligere udarbejdet dokument: "The UEMS Occupational Medicine 
Monospecialist Section: Proposal for Continuing Medicai Education". Det burde 
drøftes ved det næste DASAM bestyrelsesmøde. Tilbagemelding fra Danmark 
ønskes inden d.10. maj. 

2. Chairman's report: D. 1. Januar 2000 har man etableret en ny organisation 
"European Accredation Council for CME (EAC-CME)". Formålet er at etablere et 
system hvor CME fra et land kan godkendes i et andet. Systemet er baseret på 
hvert lands eget akkrediteringssystem. En skriftlig beskrivelse vil blive udsendt 
med det officielle referatet. UEMS begyndte januar 1997. Medlemmerne vælges 4 
år ad gangen og kan genvælges. Hvert land burde dog helst ikke udskifte begge 
medlemmer ved samme tidspunkt. Et land kan evt. udskifte med 2 års mellemrum. 
Hyppige udskiftninger af medlemmer frarådes, fordi man kun mødes 2 gang årlig 
og sagsgang er langsom og ofte kompliceret. Formand og secretary/treasurer skal 
også udskiftes. Skriftlig forslag til nomineringer sendes til Tom inden d. 30. Juni. 
(Ewan Macdonald som ny formand?). Afstemning for officererne fortages ved 
næste møde. 

3. Matters Arising: "Core Competencies" er nu udgivet af WHO: "Occupational 
Medicine in Europe: Scope and Competencies". Der er ikke tale om et officielt 
WHO dokument. Derimod er det et dokument fra en WHO ekspertgruppe, som 
inkluderer WHO, UEMS, European Network of Societies of Occupational 
Physicians (ENSOP) og European Association of Schools of Occupational 
Medicine (EASOM). Det er nr. 3 i en serie om Health, Environment and Safety in 
Enterprises. Nr.1: Guidelines on Quality Management in Multidisciplinary 
Occupational Health Services og nr. 2: Guidelines for improving the Physical 
Fitness of Employees. Alle 3 kan lånes af David. 

4. Proposed Standing Gruppe: Der er en hel del problemer med ENSOP, som ikke 
fungerer. Det er nødvendigt, at alle arbejdsmedcinske organisationer danner en 
"fælles front" over for politikkerne i EU. Det har været meget svært p.g.a. 
ENSOP. Det sidste ENSOP møde blev afløst efterår 1999. Man vil foreslår, at 
holde det næste UEMS møde i forbindelse med et ENSOP. Danmark er ikke 
medlem afENSOP. 

5. Næste møde: Dublin d. 21. Oktober 2000. Man vil også forsøge at holde et 
uformelt møde (fælles spisning) for dem der er i Singapore, foreløbig d. 29.8. 
kl. 19.30. 

David Sherson 
28.3.2000 
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