Beretning for DASAM’ deltagelse i UEMS’s (Union Européenne des Médecins
Spécialistes) monospecialistsektion for arbejdsmedicin
2011
UEMS er den europæiske speciallægeforening, hvor der eksisterer en monospecialistsektion
for arbejdsmedicin. Arbejdet i UEMS afvikles i samarbejde mellem DASAM og DAMO. Fra
foråret 2011 har Ole Carstensen repræsenteret Danmark som både DASAM’s og DAMO’s
repræsentant. Danmark har ved undertegnede deltaget i to møder i det forløbne år, maj i
London og september i Bled, Slovenien.
Formand for sektionen er Dick Spreeuwers, direktør for Coronel Institute for Occupational
Health, AMC i Holand, ny sekretær er Alenka Škerjanc, leder af The medical-supervision
department Health Insurance Institute of Slovenia
Der er følgende arbejdsgrupper
• Udvikling og harmonisering af specialistuddannelsen og CME. Arbejde
for gensidig anerkendelse af at uddannelseselementer i de enkelte
landes specialistuddannelse kan overføres mellem landene. Ligeledes
med CME aktiviteter. Arbejde for fælles akkreditering af
efteruddannelses aktiviteter
• Arbejde for mere indflydelse på EU niveau, gennem udarbejdelse af
høringssvar, foreslå udvikling af forskningsområder, politikker på
arbejdsmiljø området
• Kvalitet og udfordringer.
Aktiviteter i 2011
Der er følgende workshops, undertegnede deltager i WG1
• WG1:
i. Training and CME. Papiret“Charter on training in Occupational
Medicin, udarbejdet af undertegnede og David Sherson i 2002
er blevet revideret.
ii. Næste opgave er nu en ny undersøgelse af forskelle og ligheder
i specialistuddannelsen i de forskellige lande.
iii. Der er oprettet et fælles europæisk akkrediterings organ, der
forsøger at få tilslutning fra alle nationers lokale
akkrediteringsorganer. Bla. er det jo sundhedsstyrelsen der
officielt skal godkende de teoretiske kurser i
speciallægeuddannelsen. Der arbejdes med at beskrive hvilke
krav man skal stille for at kunne godkende elementer på tværs
af landene så de kan tælle med både i speciallægeuddannelsen
og i kravene til CME i de lande der har sådanne.
• WG2: Politics .

•

i. I 2011 blev der lavet en litteraturgennemgang af sektionens
medlemmer, som har dannet baggrund for et høringssvar på
revisionen af arbejdstidsdirektivet (max 48 timers arbejdsuge
for lønarbejdere.
ii. Kort resume af høringssvaret er at tilbagemeldingen til UEMS
centralt og EU kommissionen er at der ingen evidens for at
læger skal behandles anderledes end andre arbejdstagere. Der
gives konkrete råd om skift arbejdes organisering
i. Der er arbejdet med hvilke dagsordens punkter som sektionen,
skal have med til mødet med kommissionen omkring en ny
strategi for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
WG3: Quality of practice and professional challenges.
i. Sektionen har deltaget i et møde omkring en diskussion af
fastsættelse af strålingsdoser i EU

Harmonisering af uddannelser
Stort ønske om mere harmonisering, men svært at få lande, uddannelsesinstitutioner til at
forpligte sig/blive enige. I de sydeuropæiske lande er specialistuddannelsen forskellig fra
universitet til universitet.
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, men det planlægges at bede
om et møde med de kommissærerne for sundhed og arbejdsmarkedsforhold.
Hjemmeside
Undertegnede har udviklet en hjemmeside: http://www.uems-occupationalmedicine.com
Nationale møder med internationalt islet og præsentationer på engelsk annonceres på
hjemmesiden. Der ligger desuden informationer om de enkelte landes organisering af
arbejdsmedicinen
Rekruttering af nye medlemmer
Der er begyndt at komme repræsentanter fra de nye østeuropæiske EU lande til møderne
Andre aktiviteter
Udveksling af læger i speciallæge uddannelser. Formelt samarbejde mellem nogle
institutioner og uformelle besøg. Bla. har dansk læge i hoveduddannelse været på
studieophold på Arbejdsmedicinsk klinik, Oslo Universtitetshospital
Der vil blive offentliggjort en artikel med kortlægning af de nationale selskabers aktiviteter i
Europa.
DASAM’s og DAMO’s repræsentant i UEMS monospecialistsektion for arbejdsmedicin
Ole Carstensen

Bilag.

Action plan 2006-2009, UEMS section of Occupational Medicine.
Bilag:

1. To continue and strengthen the development of the Section’s website
2. To advance in the harmonisation of basic requirements and quality of speciality training
programmes.
3. To influence stakeholders and legislators and to promote one voice for OM at EU and national
levels.
4. To advance in the harmonisation of CME criteria and recertification.
5. To promote good practice and continuous quality improvement.
6. To contribute to the assessment of training programmes and trainees.
7. To participate in key forums and conferences with important impact on the speciality.
8. To collaborate with EU institutions related to occupational health
9. To strengthen the impact of the Section in member countries
10. To find new ways in OH to cope with the changing world of work, new intervention techniques,
knowledge transfer.
11. To make a plan of future tasks to finance
12. To attract new members
13. To discuss the establishment of a future Board within the Section
14. To ensure that all member countries contribute equally to the financing of the Section

