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1. Faculty of Occupational Medicine, Royal College of 

Physicians of Ireland.  
 Formanden for det videnskabelige selskab, præsenterede 
selskabet, som var stort med snart 1000 medlemmer fordi 
selskabet havde samarbejde med Singapore omkring 
uddannelse af arbejdsmedicinere, og hvor en stor del af 
uddannelsesaktiviteterne var placeret I Singapore. 

2. Section’s website: progress, presentation of EU-OSHA’s 
test website. 
Undertegnede præsenterede samarbejdet med EU’s 
arbejdsmiljøagentur omkring udvikling af en dynamisk 
hjemmside for arbejdsmedicinere i europa på 
http://uems.osha.europa.eu/   

3. ATOM meeting  
Projektet omkring vurdering af behov for harmonisering af 
speciallægeuddannelsen er nået til en 
spørgeskemaundersøgelse der skal undersøge hvor mange  
specialisteksamener der er i arbejdsmedicin og indholdet. 
Action plan.  
Der er nedsat et antal grupper der arbejder med følgende 
emner 
 1 Hjemmeside 
 2 Specialistuddannelse 

3 Vurdering af kernekompetancer I 
specialistuddannelserne 
4. Guidelines 
5. Samarbejde med Arbejdsmiljøagentur og WHO 
6. Forskellighed I arbejdsmiljøproblemer I de 
forskellige EU-lande. 

 
4. Strategy for maintenance or improvement of the position of 

OP's in the various European countries. Final document 
approval. 



 Høringssvar til EU’s nye Health and Safety strategi, blev 
vedtaget. Hovedpointerne I høringssvaret er at 
arbejdsmedicinerne gerne vil være med I arbejdet med 
udvikling af næste periodes strategi. (tilbyder deltagelse) 

5. Surveys: current state, updating European surveys.  
• societies of OM – preliminary results 
• training 
 En undersøgelse af selskabernes og organisationernes 
ressourcer er lavet og afspejler selvf, antallet af 
medlemmer. Der er videnskabelige selskaber, hvis 
medlemmer for en stor del udgøres af andre faggrupper.. 
Undertegnedes gamle undersøgelse fra 2000 er stadig ikke 
opdateret 

6. Finances.  
Ny kasser. Der virker til at være rod I regnskaberne. 
Sektionen er aldrig blevet præsenteret for et regnskab. 
Pengene fra den gamle kasser er endnu ikke modtaget af 
den nye kasserer. Der skulle være omkring 3500 euro I 
kassen. Der er ikke opkrævet kontingent siden start 2006. 
Denne er fortsat 150 Euro pr. år pr. medlem. Dvs samlet 
300 Euro pr år for DK. 
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