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UEMS SECTION OF OCCUPATIONAL MEDICINE 
Bled 

Saturday 24th September 2011 
09:00 am – 5:00 pm 

HOTEL “LOVEC” BLED 
 

AGENDA 
 9:00 – 10:30 

1. Welcome (Dick Spreeuwers) 
2. Apologies (Alenka Skerjanc) 
3. Presentation from the host country (Simon Vrhunec, Metoda Dodic Fikfak, Andrea 

Margan) 
• Præsentation af Universitetshospitalet I Ljubliana ved Simon Vrhunec generaldirektør 

for University Medical Center Ljubljana der præsenterede det største slovenske 
hospital 

• Præsentation af Universitets klinikken i arbejdsmedicin ved  Metoda Dodič Fikfak fra 
Klinisk Institut for Arbejdsmedicin, Trafik og Sports Medicine, der gennemgik 
specielets historie i Slovenien. 

• Præsentation af arbejdsmedicin og problemer i Slovenien. Andrea Margan, 
præsidenten for slovenske Association of Occupational, Trafik og Sports Medicine 
præsenteret de reelle problemer i arbejdsmedicin i Slovenien Arbejdsmedicinere klemt 
mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Udelukkende finansiering af arbejdsgivere. Pris 
dumping. Ingen høring i forbindelse med lovgivning på området.  

4. Minutes of last meeting (Alenka Skerjanc) 
• Ingen kommentarer 

5. New members and acquisition of new members (Alenka Skerjanc) 
• Der er mange aktiviteter i gang for at overtale alle 27 EU-lande til at deltage i vores 

UEMS Sektion. Den ungarske repræsentant Dr. Ferenc Kudaz vil forhåbentlig vil 
slutte sig til os på vores næste sektionens møde i Innsbruck. Schweiz deltager i dette 
møde 

6. Information from UEMS (Zlatko Fras, Giorgio Berchicci) 
• UEMS central præsident og formand er fra Ljublijana Universitetshospital. Han 

rapporterede om de aktuelle diskussioner. UEMS er imod fælles europæiske 
eksaminer. Alligevel er der et pilot i gang og der er nedsat en arbejdsgruppe 
ECAMSQ (european counsil  accreditation of medical specialist qualifications). 
Evalueringsinstrumenter specilistuddannelser og CME/CPD – forsøg med e-platform 

i. Log bog 
ii. Direkte observationer 

iii. CV pleje 
iv. MCQ 
v. Færdighedslab 

vi. 360 graders evaluering 
 UEMS økonomi, v. kassereren. Indtægter består af bidrag fra de forskellige landes 
deltagere lægeforeninger. Non profit. By law.  Sektionerne  her ikke nogen legal 
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organisering, og derfor skal deres økonomi skal integreres I UEMS centralt, som dog lover 
over at ikke bruge dem til andre aktiviteter.  Der er aktuelt ansat 3 sekretærer, man har 
købet et hus i Brussel (lånt alle pengene). Voldsomme rejseudgifter til præsidiet. 

  
 
                       10:30 – 11:00  COFFEE BREAK  
 
                    11:00 – 13:00 

7. Website (Ole Carstensen) 
• Intet nyt. Mangler beskrivelse de enkelte landes organisering. Forslag til nyt design, 

kalender funktion, dokument sharing funktion blev demonstreret, men der mangler 
indbetaling fra sektionen til før arbejdet kan startes. 

8. Feedback from the Working Groups with several documents to be approved by the section 
• WG 1: Training and CME (Nikki Cordell)  
• To documenter blev drøftet. Kommentarer blev indarbejdet og de skal til 

godekendelse på næste mode i Innsbruck 
a. Code of practice for Continuous Medical Development 

Accreditation Committee (CMDAC). Et document 
vedrørende dette organ blev drøftet.  

b. Gennemskrevet revision af  Chapter 6 of the Training 
Charter for Occupational Medicine . Der blev diskuteret om 
der er behov for en common trunk(basisuddannelse). I 
forskellige specialer er der enighed om en common trunk, 
men regeringer er I gang med en effektivisering og 
hurtigere speciallæge uddannelse og vil have 
basisuddannelsen fjernet, så man går direkte fra 
universitetet i gang med en speciallægeuddannelse 

 
• WG 2: Politics (Jacques van der Vliet)  

1. Agenda for a meeting with DG Employment (and possible DG 
SANCO) to give input in the new European Strategy for Health and 
Safety (2013-2018)  

a. gennemgang af hvilke dagsordens punkter som sektionen, 
skal have med I mødet med kommisionen omkring en ny 
strategi for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 

• WG 3: Quality of Practice (Mari Cruz Rodriguez Jareno, Pedro Gustavo Reis) 
i. Short report on the European Working Time Directive  

1. Diskussion på baggrund af en litteratur søgning og review på hvad 
der kan findes af valide studier med en velbeskrevet arbejdsload og 
målbare helbredsudfald. Kun 8 studier tydende på en øget 
morbiditet, men ingen dosis respons sammenhænge.  

2. Forslag til tilbagemelding til UEMS centralt og kommisionen om at 
der er ingen evidens for at læger skal behandles anderledes end 
andre arbejdstagere.  

3. Der gives konkrete råd om skift arbejdes organisering. 
• WG 4: Rules of procedure (Dick Spreeuwers) 

i. Rules of Procedures for the section  
1. Udkast til forslag om forretningsorden blev drøftet. Sendt tilbage 

med rettelser, skal godkendes på næste møde.  
 
                      13:00 – 14:00 LUNCH 
 
                        14:00 – 15:30 
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9. Exchange of trainees (Damian Fotache, Alenka Skerjanc) 
• Erfaringer fra et 4 ugeres udvekslingsprogram mellem Rumænien og Slovakiet blev 

rapporteret. Generel opfordring til alle om at modtage hinandens yngre kolleger i gang 
med speciellæge uddannelse. 

10. Meetings of the national Sections of Occupational Medicine (all) 
• De forskellige lande annoncerede deres nationale møder  

11. Research projects 
• Publication survey national societies of occupational medicine (Mari Cruz) 

i. Snart offentliggørelse af den survey over aktiviteten i de forskellige national 
Societies of Occupational Medicine. Udkast til allerede færdig. • Dick gav en 
kort rapport om mødet Tracing Nye Erhvervssygdomssikring, rapporterede 
om Modernet, om rapport om den nuværende situation på erhvervssygdomme 
i EU-landene og på EFOH kurser i arbejdsmedicin. 
•  

• ATOM update (Ewan McDonald) 
• Nikki gav en kort rapport om ATOM projektet. Hun er ved at udarbejde en 

kompetence-model. Logbogen blev kommenteret.  
• Modernet (Dick Spreeuwers) 
• Eform 
• Other projects 

12. EASOM collaboration (Giso Schmeisser/Dick Spreeuwers) 
• Sommerskolenen ”Etics in occupational medicine” blev refereret. 

 
                      15:30 – 16:00 COFFEE BREAK 
 
                    16:00 – 17:00 

13. Finances (Thomas Kraus) 
• Snart tid for udsendelse af ny opkrævning. Fremtidig harmonisering af fælles regler 

for størrelse af bidreag.  
14. Reports from conferences/ info on upcoming events (all) 

• 28.09.-01.10.2011, Riga, Latvia: Occupational Diseases: a four-day international update 
for occupational physicians in Europe  

• 28.09.-02.10.2011, Hvar, Croatia: Congress of Croatian Section of Occupational Medicine 
(www.5.hkmr.hr) 

• 13.-10.-14.10.2011, Prague, Czech: XXX th Jubilee Congress of Occupational Medicine  
• 03.11.-05.11.2011, Vienna, Austria: Jahrestagung 2011 - Congress on Austrian Section of 

Occupational Medicine 
• 17.11.-18.11.2011, Bilbao, Spain: Bask's Congress of Occupational Medicine 
• 01.12.2011, Barcelona, Spain: Diada SCSMT 2011 - Congress of the Catalan Society of 

Safety and Occupational Medicine 
• 29-02-02.03.2011 Årsmøde i Arbejdsmedicin, Knudshoved, Danmark 
• 19.03.-23.03.2012, Cancun, Mexico: ICOH 30th International Congress on Occupational 

Health 
• 30.08.-01.09.2012, Berlin, Germany: EASOM Summer School 2012 - Communication  

 
•  

15. Any other business 
16. Information on the evening programme (19:30 Dinner at Gostilna Avsenik, Begunje na 

Gorenjskem) 


