
 
UEMS SECTION OF OCCUPATIONAL MEDICINE 

 
Fredag og Lørdag 11-12 oktober, Luzern 

 
REFERAT 

 
Fredag besøgte vi den største europæiske byggeplads ”Gotthard Base Tunnel”, hvor arbejdet med sikkerhed og 
sundhed blandt medarbejderne blev præsenteret. Formanden for det schweiziske institut for Medicinsk 
Uddannelse Werner Bauer præsenterede styringen krav, regler og styring specialistuddannelse og den 
obligatoriske CME.  
 
Lørdag:  
 
Klaus Ernst Stadtmüller, formanden for den Selskab for Arbejdsmedicin, præsenterede arbejdsmedicin i Schweiz 
og fortalte om organisering af arbejdsskadeforsikringen, Denne har til opgave at kombiner forebyggelse, 
forsikring og rehabilitering 
 

NY BESTYRELSE  
 
blev valgt med tiltrædelse pr. 1. januar 2014 
President – Alenka Škerjanc (Slovenia) 
Secretary General – Klaus Ernst Stadtmuller (Switzerland) 
Treasurer - Simon Bulterys (Belgium) 

 
WEBSTED 
 
Ole Carstensen er webmaster og vil informer løbende på vores hjemmeside: http://www.uems-
occupationalmedicine.org . Alle EU-medlemsstater bør udarbejde en beskrivelse af specialet. Vores kolleger 
fra Belgien, Kroatien, Estland, Tyskland, Ungarn, Letland, Polen, Schweiz mangler. Relevante dokumenter 
og fotos sendes til ole.carstensen@rsyd.dk 

 
EASOM  
 
(Europæisk sammenslutning af skoler der tilbyder postgraduat træning i Arbejdsmedicin eller 
specialistuddannelser).  Der er en undersøgelse i gang om den postgraduate uddannelse i arbejdsmedicin. 
Besvarelsesprocenten er fortsat lav, og oplysningerne ikke er tilstrækkelig til at få et overblik. Kari Reijula i 
sektionen er ligeledes i gang med en undersøgelse og det forslås et samarbejde. Målet er at præsentere et 
samlet overblik over specialistuddannelsen til UEMS central i Bruxelles 

 
UDDANNELSE OG CME 
 
Der er udarbejdet en logbog, ud fra de kerne kompetencer en arbejdsmediciner skal have. Der efterlyses 
personer, der vil afprøve denne. Frivillige bedes kontakte Nikki Cordel cordell3@me.com for yderlig 



information. Vedrørende ECMEC akkreditering i UEMS regi så er omkostninger ved at få et møde eller 
kursus akkrediteret for høj i forhold til de fordele der er. Dette skal tages med til UEMS centralt, så priserne 
kan justeres.  
 
POLITIK, KVALITET OG PRAKSIS.  
 
Sektionens høringssvar på den europæiske arbejdsmiljøstrategi 2007 - 2012 er udarbejdet i et lille 
gruppen ledet af Simon Bulterys . Resuméet blev vedtaget af UEMS Central i Bruxelles som repræsentativ 
for hele UEMS’s holdning. Der blev gjort UEMS Central opmærksom på at vi burde være med til at 
udarbejde den nye strategi. Vores kerneopgave er sundhed forebyggelse og sundhedsfremme. Personale 
inden for sundhedssektoren er en af de mest sårbare grupper. Der kommer en ny spørgeskema 
undersøgelse om vores kerneopgaver, som Mari Cruz og Alenka sender ud. Der skal udarbejdes en strategi 
for præsentation af vores speciale. Hvert medlemsland skal sende 5 hovedopgaver for arbejdsmedicin i 
deres lande og sende det til Pedro og Alenka 
inden udgangen af oktober (pedrogreis@netcabo.pt).Vores svar skal sendes til ETUI(Sammenslutning af 
Europæiske fagforeninger)  om deres forslag om et nyt direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse de færdigheder og kompetencer, rolle og funktioner en arbejdsmediciner og 
beslægtede fagfolk skal have. 
Flygtninge er en af tidens største problemer. Tragedien i Lampedusa gør et stort indtryk. Vi kontakter ICOH 
med et kort brev for at opfordre det internationale samfund til at forbedre leve- og arbejdsvilkårene i 3. lande 
for at forhindre folk i flygte. 
 
ØVRIGE OPGAVER 
Et første udkast til kort præsentation specialet var parat til at blive præsenteret for alle EU- 
lande. Jolanta og Ferenc fortsætter med dette arbejde. Kommentarer og forslag 
skal sendes til Jolanta og Alenka. 
 
ØKONOMI 
Annette har sendt regnskabet til den nye kasserer. UEMS i Bruxelles har allerede oprettet en konto.  
Kontingent for 2013 vil forblive 150 EUR pr medlem pr land. Vedrørende 2014 skal der præsenteres et 
budget før der tages stilling til kontingentet. Fakturaer for kontingentet udstedes af kontoret i Bruxelles. Alle 
repræsentanter bliver bedt om at sende navn og adresse på medlemsorganisation, som  
repræsenterer UEMS Sektion til kasserer. 

 
 
Ole Carstensen 


