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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.  
Undertegnede har deltaget i to møder i 2006 
 
Harmonisering af uddannelser 
Der er igangsat et Leonardo projekt. Der er søgt og man har fået penge i Leonardo da Vinci 
programmet om harmonisering af uddannelser. Der er søgt 400.000 euro til projektet, man 
har fået bevilliget penge (48%), primært til rejseomkostninger og møder, og ikke til 
administration og projektledelse. 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.. I forbindelse med projektet blev der indkaldt til en workshop i Barcelona den 
november, som flere af DASAM’s medlemmer gerne skulle være blevet inviteret til. 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, men har ikke sagt ja til at være aktiv. En forudsætning for dette er jo 
økonomi og tid til aktiviteterne.. Projektet står foran at skulle redefineres, og kommende 
aktiviteter skal drøftes nærmere på forårets møde. Endnu intet konkret. 
 
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.  
 
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 
Der er indgået et samarbejde med Arbejdsmiljøagenturet i Bilbao om at oprette et 
informationsforum for arbejdsmedicinere i Europa. Dette arbejde er omfattende og krævende, 



så undertegnede, der er sektionens web og informationsredaktør er betænkelig ved 
samarbejdet. Sitet er endnu langt fra udbygget og det er svært at få testbrugerne til at deltage i 
udviklingen og brugen af det.  
 
Rekruttering af nye medlemmer 
Det er stadig svært at komme i kontakt med de nye EU-landes arbejdsmedicinske selskaber 
for at få dem med i samarbejdet. 
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