
 
 

UEMS SECTION OF OCCUPATIONAL MEDICINE 
 

Bucharest 
 

Saturday 16th Oktober 2010 
08.30 am – 5.00 pm 

Bucharest 
Crown Plaza Hotel 

 
Referat 

 
 

1. Welcome speech on behalf of the Romanian Society of Occupational Medicine (Dan 
Fotache). 

2. Minutes of last meeting (Alenka). 
3. Website (Ole, Consol) (information and presentation) Præsentation af  hjemmeside: 

http://www.uems-occupationalmedicine. Fem medlemmer af UEMS Sektion har 
afsluttet deres præsentationer af arbejdsmedicinen, vi forventer, at andre så hurtigt 
som muligt færdiggør deres præsentationer. Tilbagemelding og problemer  kontakt 
Ole: ole.carstensen @ svs.regionsyddanmark.dk. Obligatorisk links til: UEMS, 
nationale samfund, EU-direktiver, EASOM 

4. Akkreditering UEMS. Akkreditering af efter- og videreuddannelse i UEMS 
Akkrediterings principper. Det er sektionen som er ansvarlig for at godkende 
akkrediteringen af de specielle kurser for arbejdsmedicin. Skemaer til godkendelse 
findes på uems.net. Der er akut behov for nedsættelse fordi der er møder/konferencer 
som beder om akkreditering. Der er nu nedsat central myndighed i UEMS, der har lavet 
aftaler med nationale myndigheder. Ikke alle lande er med deriblandt Danmark. Det 
fylder meget for læger i andre lande at skulle leve op til et vist CME niveau. Og dermed 
opnå de forskellige point. Diskusssion af om man har behov for og vil deltage i dette. 
Man kan sige nej til at deltage. Det betyder selvfølgeligt at man ikke kan få godkendt 
arbejdsmedicinske arrangementer på europæiske niveau. Og at disse points ikke kan 
overførest til de lande der har anerendt UEMS akkreditering. Diskussion af 
organiseringen af en sådan godkendelses procedure. 5 medlemmer i en advising 
kommite der formelt kan bestå af personer uden for UEMS gruppe bla EASOM. 
Evaluere systemet. Jacques og André har lavet et udkast til forslag om akkreditering. 
Efter en lang diskussion af procedure for nominering blev akkrediteringsudvalget 
oprettet: 
- Fem medlemmer af det rådgivende udvalg + sekretær (uden stemmeret) 
- Fra fem forskellige lande 
- Erfarne i uddannelse 
- 3 UEMS + 2 EASOM bestyrelsesmedlemmer, formanden skal være medlem af UEMS 
Det blev besluttet, at: 
- UEMS medlemmer af Det Akkrediteringsudvalget er: Consol Serra (Spanien), Nikki 
Cordell (England ), Milan Tuček (Tjekkiet) Sekretær for udvalget Alenka Škerjanc 
(Slovenien) 
- EASOM Bestyrelsen vil indstille deres medlemmer (ikke fra Spanien, Storbritannien 
eller Tjekkiet) 
Det nye udvalg vil vælge deres præsident (UEMS medlem) efter at have modtaget 
forslag fra EASOM bestyrelsen. Udarbejdelse af forretningsorden vil udvalget selv stå 



for. Mindst 3 stemmer er nødvendige for at godkende et kursusudbud. Et medlem kan 
ikke vurdere hans / hendes lands programmer.  

5. Research projects (information) 
a. Dick og Mari Cruz kort berettede om offentliggørelse af artiklen med 

kortlægning nationale selskabers aktiviteter. Alle UEMS repræsentanter vil 
få sendt et udkast til forslag Kommentarer til   Mari Cruz indtil 11 November 
2010. Et udkast bør sættes på 
den lukkede del af vores hjemmeside. 
 Ewan gav en kort rapport om ATOM projekt. 
 Dick rapporterede om Modernet. 
 

6. European Working Time Directive (continued discussion) Pedro, Urska og Kristian 
fremlagde et udkast om risiko for lange arbejdstider og skifteholdsarbejde efter og 
de forstyrrelser det kan have for det sociale liv, risiko for kræft, udbrændthed. 
Problemet er meget kompleks og har brug for en yderligere drøftelser. Pedro 
referede nogle uddrag fra hjemmesiden, hvor de formelle høringsparter var liste op. 
Dog ingen med arbejdsmiljøviden.  
 

7. Progress of working groups (information/discussion) Forslag til drøftelse i WG 
sendes til sekretæren. 
Nogle tips: 
- Hvordan kan vi fremme vores position i  EU-organer, adgang til EU-organer, 
standarder rådgive EU's beslutningstagere 
- At udveksle praktikanter blandt de europæiske lande 
- At rapportere om nationale møder hvis de afholdes delvist på engelsk 

8. Collaboration with EASOM (discussion) André Weel, EASOM sekretær, fortalte om 
aktiviteterne I  EASOM - European Association of Schools of Occupational Medicin. 
Det blev grundlagt i 1993. Første EASOM Summer School blev afholdt i Dresden 
2001 – med uddannelsesmodul i kommunikation. Den næste vil dreje sig om etik og 
bliver afholdt i Rouen,  Frankrig, 25-27 august 2011. Website: www.easom.org, 
UEMS Sektion for OM og EASOM skal arbejde tæt sammen på grund af fælles 
emner - Kvaliteten af praksis og uddannelse, Kriterier for uddannelse, akkreditering 
og harmonisering. De fremtidige opgaver er at styrke arbejdsmedicin i det 
grundlæggende pregraduate medicinske pensum, så arbejdsmedicin bliver attraktivt 
for medicinske studerende og kandidater, at styrke etablering af fælles forsknings-
og udviklingsprojekter. Specifikke kurser er organiseret i luftfartsindustris, dykning, 
ioniserende stråling.  

9. Finances (Annette) Dick forelagde den finansielle situation, som er udarbejdet af 
Annette. De udgifter der er godkendt er til hjemmeside og elektronisk system der 
kan styre akkrediteringsprocessen.  
 

10. Reports from conferences/ info on upcoming events (all) 
11. Any other business 
12. Info on next meetings 

a. 07.05.2011: London, Great Britain 
b. 24.09.2011: Lake Bled, Slovenia 

 
 
 
 
Ole Carstensen 


