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UEMS SECTION OF OCCUPATIONAL MEDICINE 

Innsbruck 
 

13th - 15th April 2012 
Location: Medical Chamber of Tyrol, 6020 Innsbruck, Anichstraße 7 

 
Referat 

Fredagen var der arbejdspladsbesøg, besøg på hungerburgbahn. 
 

1. Formanden for det Østrigste Arbejdsmedicinske selskab Christine Klien 
præsenteret de reelle problemer omkring arbejdsmedicinen i Østrig. 
Fremlæggelsen udløste diskussion om rekrutterings problematik indenfor specialet 
og den forskellig organisering af arbejdet I de forskellige lande.  Alders 
problematikken blev også drøftte, hvor der er en truende alderspyramide, der 
automatisk vil mindste antallet af arbejdsmedicinere over de næste år.  Generel 
diskussion der tages op til næste møde. Diskussion om der skal afholdes et nyt 
fælles europæisk møde om arbejdsmedicinen fremtid., hvilket blev vedtaget at 
organisere en workshop vedrørende udvikling og nye udfordringer og fremtiden for 
arbejdsmedicin. Organiseres i Barcelona i oktober 2012 (Ewan B. Macdonald, 
Consol Serra, Mari Cruz Rodriguez Jareńo, Dick Spreeuwers, Jacques van der 
Vliet). 
 

2. Arbejdet med kontakt til alle 27 EU-medlemslande for at få dem til at deltage i 
vores UEMS Sektion. Netværket øges trods alt. Mindre lande mangler økonomi til 
at være med til møderne.  

3. Nyt medlem fra Polen Walusiak Skroupa Jolanta det Polske arbejdsmiljøinstitut, 
Lotz 

4. Bøvl med økonomien. Formelt set skal sektionernes formuer administreres af 
UEMS centralt og integreres i den fælles UEMS økonomi, men der er bøvl med 
den belgiske lovgivning i forhold til dette. Sektionen har ikke opkrævet noget de 
sidste 2 år fordi det er vedtaget at bruge de ophobede midler først.  

5. Lancering af ny hjemmeside I efteråret 2012. Medlemslandene opfordres til at 
lægge beskrivelser af de nationale aktiviteter og selskaber på hjemmesiden. Der 
mangler Belgien, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Rumænien, Schweitz). Giorgio 
Berchicci foreslog også en mulighed for at være knyttet til den nye UEMS 
hjemmeside, som kommer hvornår? Der er ikke sket meget opdatering i årevis på 
den centrale UEMS hjemmeside. Vi beder igen UEMS kontor i Bruxelles at fjerne 
forældede data om vores afsnit fra den gamle UEMS hjemmeside. 

6. Flere dokumenter blev færdiggjort. “Code of practice for Continuous Medical 
Development Accreditation Committee (CMDAC) Occupational Medicine Section 
UEMS, hvor der beskrives procedure for godkendelse af undr visnings og 
konference aktiviteter. Færdig til publicering på website. Chapter 6 rettelserne 
vedtaget. Færdig aneks A som beskriver core competencies under revision. 
Ligeledes anneks B, som beskriver portefølgen, logbog. 

7. Dagsorden for møde med kommission for beskæftigelse og social politik, blev 
drøftet. UEMS centralt har en lobbyist ansat., som måske kan bruges.  De 
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europæiske fagforeninger er utilfredse med arbejdsmedicinere afhængighed af 
arbejdsgivere og efterlyser fælles regler for arbejdsmedicinsk service i Europa og 
fælles krav til arbejdsmedicinere.  Deres notat blev drøftet og man fandt at deres 
krav er forældede og afspejler en erhvervsstruktur som var fremherskende i 1970 
hvor det drejede sig om store virksomheder indenfor traditionel industri. Det blev 
vedtaget at forslå et møde med Europaen Trade Union Institute, med drøftelse af 
notatet. 

8. Erklæringen fra vores sektion om Det Europæiske arbejdstidsdirektivet blev 
forelagt af UEMS OM sekretær Alenka Škerjanc i UEMS Råds møde i Napoli i 
oktober 2011. Det blev godkendt som UEMS\s politik. Arbejdet med det 
systematiske review der udgives som artikel blev præsenteret af Consol Serra. 
Den er klar til publicering. Kort rapport om modtagelse i EU-Parlamentet i 
november 2011 om elektromagnetisk felt direktivet blev præsenteret af Alenka 
Škerjanc. De europæiske radiologer ønskede at fjerne alle begrænsninger.  

9. Udarbejdelse af forretningsorden.  Vi har regler for forretningsorden centralt i 
UEMS, som vi følger og behøver ikke selvstændige regler.  

10. Drøftelse af samarbejde med andre europæiske sammenslutninger. I 2011 er der 
oprettet ny Europæisk OEM, som prof. Baur; Hamburg har taget initiativ til.  
Opfordring til et samarbejde medl organisationen, men delte meninger.  

11. Der blev nedsat en strategigruppe som skal drøfte hvad sektionen med det 
begrænsede ressourcer der er til rådighed skal bruges til, hvad vi skal satse på at 
opnå 

12. Research projects 
• Gennemgangen af de national societies of occupational medicine (Consol 

Serra, Mari Cruz Rodriguez Jarreno), bliver publiseret I tidskrift. 
• The Modernet project  

i. Forbedring af overvågning af arbejdsmedicinske sygdomme. Flere 
publikationer, cochrane review og publikationer der beskriver 
underraportering  af arbejdsmedicinske sygdomme.  

13. Evt 
• Tjekkisk lovgivning ændret med en ny sundhedsreform. Alt arbejdsmedicin 

finansieres af arbejdsgiver 
• Der blevr rapporteret om udveksling mellem Arbejdsmedicinsk Afdeling i Oslo 

og Arbejdsmedicinsk afdeling i Esbjerg 
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