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Referat 
 

1. Kristian Vetlesen, formand for de norske arbejdsmedicinere og Knut 
Skyberg, overlæge på Statens arbejdsmiljøinstitut beskrev 
henholdsvis Unilevers helbredsovervågningsprogram og et 
sundhedsfremmeprojekt på Freja schokolade, en den af den 
multinationale Kraft Foods I Norge. Begge er bedriftslæger de to 
steder 

2. Rapport fra arbejdsgruppen der beskæftiger sig med problemerne 
omkring den aldrende arbejdsstyrke. Kaj Husman, FIOH gennemgik 
den finske strategi, som byggede på pensionsreformer, og 
arbejdslivsreformer, der indebærer holdningsændringer blandt 
arbejdsgivere, der ikke i tilstrækkelig grad lever op til deres sociale 
ansvar og støtter specielle seniorordninger. 

3. Action plan 2006-9 Consol Serra gennemgik forslagene til aktiviteter 
I gruppen. Der var 9, der havde svaret på et spørgeskema, som 
Consol havde sendt ud, resten havde misforstået, deriblandt 
undertegnede, der havde forstået at vi skulle diskutere planen før vi 
stemte om prioriteringen.. Der var gruppediskussioner omkring 
prioritering af planen. Der var enighed om at det vigtigste var 
bestræbelserne på at gøre specialet synligt overfor kommisionen og 
EU-systemet. Hvordan dette skulle gøres blev ikke diskuteret. Det 
næstvigtigste var fortsat bestræbelser på at højne kvaliteten af 
speciallægeuddannelsen og harmoniserion til et højt niveau. 

4. Cochrane gruppen og deres aktiviteter blev præsenteret af Jos 
Verbeek, der arbejder på FIOH . Han pointerede at der var 

• Meget viden om exponering og helbredsudfald, men ingen 
vide om effekten af interventioner. Men der er undersøgelser, 
men få. På interventioner overfor støjbetinget høretab er der 
fire, hvoraf kun en viser effekt.  

• Man var gået i gang med at evaluere effekten af 
interventioner overfor ulykker, støjbetinget høretab, muskel-
skelet lidelser, Effekten af arbejdsfastholdelse af personer 
med depressioner. Lungesygdomme og hæshed. Man havde 



yderligere otte emner, der var fundet behov for at evaluere 
på.  

 
5. Leonardo project. Projektet omkring beskrivelse af 
speciallægeuddannelserne i Europa og udvikling af et fælles 
evalueringsværktøj. Man fik ikke de 400.000 euro man havde søgt i 
første omgang, men søger igen i næste pulje. 12 lande havde sagt ja til 
at være med og deltage med en egen finansiering. Ikke Danmark. Vi 
kommer via UEMS med i en netværksgruppe. Uanset 
ansøgningsstatus bliver der lavet en spørgeskemaundersøgelse af 
indholdet af speciallægeuddannelsen og en workshop i Barcelona 9-10 
november, hvor man skal diskutere visioner for speciallægeuddannelse 
om behovet for en fælles evaluering, samt hvilke metoder der skal 
anvendes. Speciallægeselskaberne og universiteterne vil blive inviteret. 
Jeg tænker at fra Danmark, skal DASAM’s formand, kursusudvalg og 
de kliniske lektorer, evt tilforordnede inviteres. Derudover skal der 
udvælges 6 lande til pilotprojektet hvor man afprøver et 
evalueringsværktøj. Der skal etableres en interaktiv hjemmeside, der 
skal understøtte projektet, hvor undertegnede er blevet 
sparringspartner. 
 
6. Quality and peer audit Et tysk værktøj er blevet stillet til rådighed 
mhp på kvalitetssikring og accreditering af Arbejdsmedicinere I 
bedriftssundhedstjenester. Der er udviklet et spørgeskema, som man 
kan svare på, for at arbejdsgruppen kan vurdere om man skal arbejde 
videre med det 
 
7. Hepatitis B project. Der er udsendt spørgeskema om de enkelte 
landes vaccinationspolitik 
 
8. Hjemmesiden ligger på amkhernings hjemmeside. Der ligger alle 
referater og dokumenter, men hjemmsiden har et for lavt 
ambitionsniveau. Consol vil have professionel hjælp, til at analyser  
behovene. Det koster penge, som det blev vedtaget kunne bruges.  
 
9. ICOH Milan symposium. Der bliver etableret et symposium, der skal 
diskuterer arbejdsmedicinens fremtid. Der er link til abstracts på 
sektionens hjemmeside www.amkherning.dk/UEMS 
 
10. Rekruttering af nye medlemmer. Der søges kontakt via de enkelte 
medlemmers bekendtskaber i specielt Polen 
 
11. Der har været en del lande der ikke har betalt i lang tid. Der var 
enighed om at hvis de ikke har betalt i 2 år, holder man op med at 
invitere. Tror også vi er i restance. Jeg har de sidste år kun betalt 150 



euro om året og kontingentet er  150 euro per delegate. Dvs DAMO har 
betalt for mig, men DASAM har ikke betalt for deres repræsentant.  
 

Næste møde er i Barcelona lørdag den 11. november 2006-04-28 
 

Ole Carstensen 
Uems-delegat for DASAM 


