
UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) 
UEMS er den europæiske speciallægeforening, hvor der eksisterer en monospecialistsektion 
for arbejdsmedicin. Det er formelt DAMO der er repræsenterer arbejdsmedicinerne i UEMS. 
Traditionen indenfor mange specialer er at repræsentationen deles mellem de videnskabelige 
selskaber og speciallægeorganisationerne i de forskellige monospecialistsektioner. Arbejdet i 
UEMS afvikles i samarbejde mellem DASAM og DAMO, og  David Sherson fra DASAM 
har i den forløbne periode repræsenteret DAMO til to møder. 
Organisationen har til formål at gøre sin indflydelse gældende overfor EU-samarbejdet, samt 
at harmonisere kvaliteten af specialistuddannelsen .  
Da indholdet af den arbejdsmedicinske speciallægeuddannelse er meget varierende landene 
imellem, har man valgt at starte med at fokusere på CME, hvor der på dansk foranledning og 
initiativ er udarbejdet europæiske retningslinjer for CME-aktiviteter inden for det 
arbejdsmedicinske område. Sven Viskum har været primus motor i dette arbejde. Det 
europiske CME-forslag ligner til forveksling, det som vi vedtog på generalforsamlingerne for 
et år siden. Vi er blevet bedt om at tilslutte os dette fælles europisk forslag til retningslinjer 
for CME-regler for arbejdsmedicinere. Vi har svaret at vi er i gang med et 3 årig forsøg, hvor 
vi prøver at få etableret et fælles CME-registreringssystem for arbejdsmedicinere i Danmark, 
og at vi vil tage endelig stilling til en endelig tilslutning til det fælleseuropiske forslag efter 
forsøgsperioden.  
Der har været diskussioner omkring både fælles specialisteksaminer, men man er blevet enige 
om ikke at etablere et fælles system, men være inspirator for de enkelte nationers 
speciallægeselskaber/organisationer. Der er mange andre monospecialistsketioner, der har 
etableret fælles europiske specialisteksamener, der fortsat kører på frivilligt basis. En del 
danske speciallægeorganisationer støtter kraftigt op om det, men det har DAMO ikke gjort. 
FAS’s holdning er at man ikke vil støtte indførelse af tvungne specialisteksamener.  
Det er i UEMS hovedorgan, hvor FAS er repræsenteret. vedtaget at opbygninge et europæisk  
akkreditering  system for  CME:  European Accreditation  Council for CME (EACCME). Der 
skal kun indrapporteres til EACCME fra de enkelte lande. Man regner med, at de 
videnskabelige selskaber stadig står for godkendelse af  uddannelsestilbud indenfor specialet. 
Det koster penge at få aktiviteter akkrediteret af EACCME. 

I EU traktaten har hver enkelt medlemsstat ret til at bestemme over deres eget 
sundhedssystem., men man ser gerne en frivillig harmonisering af speciallægeuddannelse. 
Men det er endnu ikke på dagsordenen for arbejdsmedicinens vedkommende. Der er dog i 
den arbejdsmedicinske monospecialistsektion blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal  
kigge på retningslinier for fælles speciallægeuddannelse i arbejdsmedicin. David Sherson?? 
er repræsenteret i arbejdsgruppen. Man er desuden begyndt at planlægge en minikonference 
om arbejdsmedicinens fremtid i Europa. Man kan få flere informationer om UEMS på 
www.uems.ve 

DAMO har I det forløbne år ikke haft ekstraudgifter på arbejdet I UEMS ud over de 10.000 
kr. DAMO får af FAS til arbejdet.  
 


