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Fredag startede med et arbejdspladsbesøg på det olympiske stadion 2012, med en gennemgang af 
organisering af deres arbejde med Arbejdsmiljø og sikkerhed. Om aftenen hold professor David 
Coggon, formanden for det videnskabelige selskab for Arbejdsmedicin et foredrag om 
arbejdsmedicinens fremtid i UK. 
 
Lørdag holdt Dr. Olivia Carlton, formand for det britiske Society of Occupational Medicine et 
foredrag, der understregede betydningen af specialet arbejdsmedicin og gav et overblik over de 
aktuelle forhold i UK.  
 
Arbejdet med rekruttering af nye medlemmer blev afrapporteret. Ungarn og Schweiz vil fremover 
deltage 
 
UEMS centrale repræsentant refererede det seneste UEMS Råds møde i Bruxelles, og gennemgik 
aktiviteterne  
 
På europæisk niveau er arbejdsmedicin anerkendt som speciale i de 26 af de 27 EU lande (kun 
Estland mangler) 
 
Website 
Ole Carstensen præsenterede vores hjemmeside: http://www.uems-occupationalmedicine.com 
Siden bliver ikke bedre end de informationer medlemmerne giver. Det er aftalt at medlemslandene 
præsentere sig selv (vi har fået 10 præsentationer af 27) 
Ole Carstensen afrapporterede hvad der var sket af udvikling og aktiviteter. Fremtidig styring af 
akkreditering af specialets uddannelsesaktiviteter blev gennemgået og hvordan man kunne gøre det 
via websitet.  
Nationale møder med internationalt islet og præsentationer på engelsk annonceres på hjemmesiden 
 
Arbejdsgrupper.  



WG 1 - UDDANNELSE OG CME (formand: Nikki Cordell) 
Første udkast til at udvikle instruks for godkendelse af arbejdsmedicinske aktiviteter som tællende 
uddannelsesmæssigt blev diskuteret. Endelig udgave vil foreligge til næste møde.  
Revision af kapitel 6 i Training Charter for Arbejdsmedicinsk blev drøftet.  
Endeligt dokument godkendes på næste møde.  
 
WG 2 - Politik (formand: Jacques van der Vliet) 
Opgaven er at få arrangeret et møde med Generaldirektoratet for Beskæftigelse for at give input til  
den nye europæiske strategi for sundhed og sikkerhed (2013-2018). 
Dagsorden, der skal godkendes på det næste møde 
 
WG 3 - Kvalitet (formand: Pedro Gustavo Reis) 
Der forsøges at komme med et høringssvar til arbejdstidsdirektivet.  
 
WG 4 - forretningsorden (Ewan McDonald, Thomas Kraus, Dick Spreeuwers, Alenka 
Škerjanc)) 
Ny forretningsorden. Et dokument, der skal leveres til godkendelse på det næste møde på Lake 
Bled.  
Omkostningerne i forbindelse med WG kan i begrænset omfang (kun rejser, hotel og) finansieres af 
sektionen. 
 
Udveksling af praktikanter 
Flere medlemmer rapporterede om et tvær nationalt samarbejd om udveksling af praktikanter og 
uddannelseslæger.  
Sektionen kan kun understøtte alle disse aktiviteter. Finansieringen må ordnes institutionerne 
imellem. Ved næste møde yderlig erfaringsudveksling  
 
Samarbejde med EASOM.  
EASOM deltager i UEMS OM akkrediteringsorgan, Giso Schmeisser og André Weel er 
medlemmer.  
 Harmonisering af uddannelse kræver obligatorisk samarbejde mellem UEMS OM og EASOM - vi 
er nødt til at fungerer som en stemme. 
 
 Forskningsprojekter 
• Ewan og Nikki gav en kort rapport om ATOM projektet. Nikki er ved at udarbejde en 
kompetence-model - Dick rapporterede fra mødet Tracing nye erhvervssygdomme, fortalte om om 
Modernet, et netværk, der skal være med til at skabe en overvågning til at opdage nye 
arbejdsbetingede syddomme. Projektet involverer Nederlandene, Tyskland, Polen og Frankrig. 
 
Mari Cruz kort berettede om offentliggørelse af en artikel med kortlægning af de nationale 
selskabers aktiviteter i Europa. Artiklen vil blive gjort færdig til næste møde. 
 
Økonomien i selskabet er god. Afgiften er ens for alle uanset hvor mange medlemmer de 
repræsenterer.  Afgifterne bør harmoniseres med UEMS regler for fuldgyldige medlemmer, 
associerede medlemmer og observatører. 
Der skal lidt mere formalia til med hensyn til styringen og afrapportering af sektionens regnskab. og 
forklaring. 



Information om kommende begivenheder 
4.06.-2011, Belfast, Storbritannien: SOM årlige videnskabelige møde 'Psyche, Science & 
Medicin " 
25.08.-2011, Rouen, Frankrig: Undervisning Etik i arbejdet 
21.09.-2011, Bonn, Tyskland: Den tyske bedriftlægers kongres 2011 
28.09.-2011, Riga, Letland: Erhvervssygdommet: en fire-dages international opdatering for 
virksomhedslæger i Europa 
28.09.-2011, Hvar, Kroatien: Kongres kroatiske nationale selskab.  
13.-10.-2011, Prag, Tjekkiet: XXX th Jubilæumskongres Arbejdsmedicin  
03.11.-2011, Wien, Østrig: Jahrestagung 2011 – Arbejdsmedicinsk kongres  
17.11.-2011, Bilbao, Spanien: Nyd's Arbejdsmedicinsk kongres 
01.12.-2011, Barcelona, Spanien: Diada SCSMT 2011 - Catalanske Society of Occupational 
kongres.  
Under evt oplyste Dr. Bernard Maillet EU's direktiv om Magnetfelter vil blive revideret  
 
Dato og sted for de næste møder 2011, 2012 
2011/09/24: Lake Bled, Slovenien (indbudte gæster: Dr. Peter Westerholm, redaktør af den 
fornyede Code of Ethics, UEMS Executive - Dr. Zlatko, Dr. Bernard 
Maillet - SG, Dr. Giorgio Berchicci, kasserer, EASOM repræsentanter - Dr. Gizo Schmeisser, 
Præsident, Dr. André Weel 
 
2012/04/20: Innsbruck, Østrig 
Efterår 2012: Barcelona, Spanien 
Forår 2013: Rom, Italien 
 
Mødet blev hævet kl 16:00 pm 
 
Ole Carstensen 


