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UEMS er den europæiske speciallægeforening, hvor der eksisterer en monospecialistsektion 
for arbejdsmedicin. Arbejdet i UEMS afvikles i samarbejde mellem DASAM og DAMO. Fra 
foråret 2004 har Gert Thomsen og Ole Carstensen repræsenteret Danmark på skift til 
møderne. Fra 2005 er Ole Carstensen DASAM’s repræsentant og Gert Thomsen er DAMO’s 
repræsentant.  
Formand for sektionen er Consol Serra, MD, phd Labour Medicine at Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona og sekretær er Knut Skyberg, forsker/overlæge, Statens Arbejds- 
miljøinstitut, Oslo.  
Monospecialistsektionen for arbejdsmedicin har til formål at gøre sin indflydelse gældende 
indenfor EU-samarbejdet, samt at diskutere og harmonisere kvaliteten af 
specialistuddannelsen. Derudover at definere vigtige indsatsområder og kompetencer for 
udviklingen af arbejdsmedicinen i europa.  
Cochrane 
Som deltager i møderne får man informationer om de internationale aktiviteter der foregår og 
mulighed for at deltage, hvis man kan få financeret deltagelse i møderne. I 2004 er der dannet 
et ” Cochrane Occupational Health Field” overvejende på Finlands og Hollands initiativ, 
hvis respektive Arbejdsmiljøinstitutter financerer administrationen økonomisk. Alle kan 
melde sig som reviewer eller støtter i forbindelse med forslag om reviews. Det kan ske på 
hjemmesiden http://www.cohf.fi/index.htm, hvor også de gennemførte reviews kan ses.  
 
Harmonisering af uddannelser 
Der er igangsat et Leonardo projekt. Der er søgt penge i Leonardo da Vinci programmet om 
harmonisering af uddannelser. Der er søgt 400.000 euro til projektet men har ikke fået dem 
bevilliget, men håber dog på at få næste gang, dvs i 2006. Projektet går ud på at lave en 
kortlægning af behovene for fælles initiativer til en harmonisering evt. udarbejdelse af forslag 
til en skabelon for en fælles europæisk specialisteksamen for arbejdsmedicin (eller 
evalueringsmetoder). Et EU projekt af den størrelse er krævende rent administrativ, men det 
er vigtigt at de lande der går med leverer arbejdskraft, idet der i programmet også er krav om 
en selv finansiering.  Programmet kræver både etablering af en europæisk følgegruppe ud 
over nationale følgegruppe i hvert deltagerland.. Desuden skal der være en ekstern evaluator 
på projektet.  Vi er af DASAM’s bestyrelse blevet opfordret til at holde os orienteret om og 
være med til møderne, der ofte ligger i forbindelse med de ordinære møder.  
 
UEMS symposium 
Der bliver et UEMS symposium, der skal diskutere visioner for arbejdsmedicinen i Europa på 
ICOH’s Milano-konference i 2006. Der er udarbejdet et visionspapir, der skal bruges til at 
sende til alle landes officielle myndigheder, evt. efter oversættelse til nationalsprog.  
 
Indflydelse i EU 
Det er endnu ikke rigtig lykkedes at opbygge et netværk af politikere, og vigtige 
nøglepersoner i EU regi. Arbejdsmedicin er ikke i fokus i EU.  
 
Sammenslutningen af Arbejdsmedicinsk skoler 
Samarbejde med EASOM, (Sammenslutning af skoler, der deltager i videreuddannelse og 
efteruddannelse af arbejdsmedicinere i Europa) blev drøftet. Der var et ønske fra EASOMS 
side at være med i arbejdet omkring speciallægeuddannelserne.  Vedr. Danmark var AMI 

http://www.cohf.fi/index.htm


opført som medlem, men havde ikke betalt kontingent i flere år. AMI har jo aktuelt heller 
ingen andel i uddannelsen af arbejdsmedicinere, så det burde vel være DASAM, som skulle 
være repræsenteret fra Danmark. EASOM arrangerer internationale sommerkursus i Finland, 
for læger under uddannelse til speciallæger i arbejdsmedicin. Hjemmesideadressen er 
http://www.easom.org/
 
Auditering og akkreditering 
Der blev drøftet et fælleseuropæisk auditeringsprogram for læger i BST, I Tyskland har man 
et sådant program, og det er blevet drøftet flere gange. Nu forelægger der et oversat 
auditeringsprogram, som kan inspirere de forskellige landes arbejde med akkreditering. 
Danmark er næppe interesseret. Der er så få speciallæger i BST. De hospitalsansatte bliver jo 
snart omfattet af et fælles akkrediteringssystem for hele sundhedsområdet.  
 
Hjemmeside 
Det er vedtaget at oprette en hjemmeside for sektionen, foreløbigt ligger der et forslag 
udarbejdet af undertegnede på http://www.amkherning.dk/uems
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