Beretning for DASAM’ deltagelse i UEMS’s (Union Européenne des Médecins
Spécialistes) monospecialistsektion for arbejdsmedicin
2012
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 et møde i det forløbne år, april i
Innsbruck, Østrig.
Flere og flere lande af de øst europæiske lande er nu repræsenteret. Eneste lande der det
sidste år ikke har sendt repræsentanter er Sverige, Grækenland, Estland, Letland, Lithauen og
Malta.
Formand for sektionen er Dick Spreeuwers, direktør for Coronel Institute for Occupational
Health, AMC i Holand, 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 2012
Der er følgende workshops, undertegnede deltager i WG1
 WG1:
i. Der er oprettet et fælles europæisk akkrediterings organ, der
forsøger at få tilslutning fra alle nationers lokale
akkrediteringsorganer. Den danske sundhedsstyrelse har ikke
tilsluttet sig, mens flere af de andre landes
sundhedsmyndigheder har lavet aftaler med UEMS om
godkendelse af teoretisk uddannelse i forbindelse med videreog efteruddannelse, som er erhvervet i andre lande. Der er
udarbejdet et dokument, der beskriver hvilke krav man skal
stille for at kunne godkende elementer på tværs af landene, som
de nationale myndigheder kan tage stilling til.
ii. Der skal ved næste møde i Dresden tages stilling til et
dokument om minimums krav til en specialist uddannelse som



kun er en vejledende retningslinje. Der hvor vi i Danmark
måske har lidt svært ved at leve op det beskrevne krav er på det
toksikologiske, hvor vores uddannelse ikke helt fokusere på
kompetencer til at håndtere gift-katastrofer, skadebehandling og
førstehjælp på arbejdspladserne. Der er derudover udarbejdet en
checkliste og kompetancevurderingsskema til inspiration. Disse
kan findes på http://www.uemsoccupationalmedicine.org/node/75
WG2: Politics .
i. Det Europæiske Trade Union Institute (paraply organisation for
europæiske fagforeninger, danske medlemmer AC, KTO, LO)
har henvendt sig med henblik på et samarbejde om visioner i
forhold til udvikling af en en Europæisk strategi for
Arbejdsmiljø, hvor arbejdsmedicinere får en vigtig rolle i
forebyggelsen.
ii. Der planlægges et møde med EU kommissæren for
Beskæftigelse og Arbejdsmarkeds forhold.



WG3: Quality of practice and professional challenges.
i. Sektionens høringssvar på arbejdstidsdirektivet i forhold til at
det ikke skal omfatte læger er blevet præsenteret på UEMS’s
generalforsamling i Napoli og er blevet adapteret som UEMS’s
holdning (max 48 timers arbejdsuge for lønarbejdere).
ii. Der kommer er en artikel om organisering af arbejdet i de
arbejdsmedicinske videnskabelige selskaber i Europa. Desværre
baseret på data der snart er 5 år gamle.
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

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 og læger fra Slovenien
og Oslo har været på besøg i Danmark
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