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Referat 

Fredag eftermiddag besøgte vi Volkswagen-fabrikken i Dresden, kendt som 
"Transparent Factory", som er produktionssted for VW Phaeton. Vi blev 
præsenteret for organiseringen af VW store bedriftssundhedstjeneste  og så 
samlehallen.  
 

1. Der var nye repræsentanter fra fra Estland, Luxemburg og Spanien. 
2. Referatet fra sidst blev godkendt 
3. Det blev beklaget at der ikke var repræsentant fra UEMS board, så der 

kunne gives information om hvad der foregår i Brussel, specielt omkring 
de økonomiske forhold og betingelser for styring af sektionernes 
økonomi, samt et dyrt domicil. 

4. Hjemmeside http://www.uems-occupationalmedicine.org. Alle 
medlemmerne blev opfordret til at udarbejde en side med specifikke 
oplysninger om specialet og kontaktoplysninger til hjemmesider og 
kontaktpersoner. Derfor beder vi vores kolleger til at præsentere deres 
nationale Selskaber (Belgien, Estland, Tyskland, 
Ungarn, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz). Der ønskes at man kan 
abonnere på nyheder, så man kan få en advarsel via e-mail, når nye 
dokumenter anvendes på vores hjemmeside. 

5. Næste EASOM Summer School (http://www.easom.org/) vil finde sted i 
Timisoara (Rumænien) i slutningen af august 2013. 

6. Opgaver arbejdsgrupper (WG) 
WG 1 - UDDANNELSE OG CME (formand: Nikki Cordell, medlemmer: 
Kari Reijula, Milan Tucek, Ivo Iavicoli, Tor Erik Danielsen, Marek Varga) 
Der arbejdes med et fælles europæiske evaluerings værktøj 
“Assessment Tool for Occupational Medicine (ATOM) Dette arbejde giver 
grundlag for akkreditering for arbejdsmedicinere i hele Europa. Der blev 
anbefalet at  uddannelsen gruppen skal arbejde videre med forslaget til 
finansiering, så projektet kan gennemføres. En kortlægning af forskelle 
mellem de forskellige landes uddannelseskrav og lovegivining kunne 
være påtrængt. Der er stadig behov for at være sikker på at alle landes 
specialistuddannelser er af høj faglig kvalitet, så der ikke er problemer 
med at bevæge sig mellem landene.  Specialets udkast til kapitel seks er 
blevet godkendt.  



WG 2 (+ tidligere WG 3) - politik, KVALITET PRAKSIS (formand: Simon 
Bulterys, medlemmer: Pedro G. Reis, Jacques van der Vliet, Thomas 
raus, Klaus Ernst Stadtmüller, Elena Ana Pauncu, Ole 
Carstensen, Kristian Vetlesen, Nicole Majery, Viive Pille, Maie Vahisali, 
Alenka Škerjanc) 
Jacques præsenterede sin arbejde for sektionen i CPME.  Han vil 
fortsætte sine kontakter med GD SANCO. 
Der blev orienteret om et kommende mødet med chefen og vicechef for 
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, HS & H 
vedrørende det kommende udkast til strategien for 2013-2020, i 
Luxembourg 
 

7. Møderne i de nationale selskaber kan med fordel annonceres på vores 
hjemmeside, hvorfor oplysningerne bedes sendt til Ole Carstensen 

8.  Forskningsprojekter • Artiklen om EWTD er forberedt til udgivelse i en et 
arbejdsmedicinsk Tidsskrift. Cochrane gennemgang på 
underrapportering af erhvervssygdomme er udført som et EU projekt. 
Der arbejdes med retningslinjer om hvilken evidens der skal kræves for 
at man generelt kan anbefale specifikke interventioner.  

9. Økonomi 
Brusell overtager ansvarret for økonomien, hvor der er oprettet en 
subkonto. Der er stadig ingen oplysninger om det bliver dyrere at være 
medlem, men det kan frygtes. Der er et ønske om at man centralt stiller 
midler til rådighed for sektionen.  

10. Ved næste møde er formandsskabet på valg. (formand, sekretær, 
kasserer). Kandidater skal melde sig inden 30 sep 2013. Alenka stiller op 
til formandsposten.  

11.  Næste møde er i oktober i Luzann 
 
Ole Carstensen 

 
  

 


