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Nye medlemmer Satu Väihkonen. Finsk Society of OM og Ian Aston (fakultetet for OM, UK). 
 
Der har ikke været deltagelse i sektionens møder fra UEMS bestyrelse siden mødet i 
Innsbruck, april 2012.  
 
 
Dokumentet "Rules of procedures" blev godkendt. Det indeholder en definition af forskellig 
status for deltagere i sektionens møder. Arbejdsgange for sektionen og sektionens 
formandskab. Samarbejds regler for arbejdet i sektionen. Det blev vedtaget at engelsk skulle 
være hovedsprog. Derudover at ledsagere normalt ikke er inviteret til møderne, medmindre 
andet er aftalt 
Det således ændrede dokument blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Økonomi 
 
Balancen ved udgangen af august var 3718,78 €, men budgettet for 2015 er ikke finansieret.  
Der er problemer med betalingen og det har været stort besvær med at indkræve kontingentet. 
Der blev opfordret til at repræsentanterne er ansvarlige for at sørge for at selskaberne betaler 
kontingentet.  
 
Det er klart, at budgettet, der er lagt, er større end kontingenterne. Der bliver sendt afregning 
for 2014 ved udgangen af året. Der skal være penge til møder i EU, ETUI og UEMS-Rådets 
møder. Aktuelle Glasgow Møde vil også forbruge en del af budgettet. 
Der opstod en diskussion om bidragets størrelse om det skal fastsættes pr land eller efter  
antallet af repræsentanter. Der blev ikke vedtaget noget, men de fleste gav udtryk for en model 
med et "gebyr per land". 
 
 
Hjemmeside 
 
O. Carstensen fortsætter med at administrere og udvide hjemmesiden. Det har kun et begrænset 
antal besøg. Medlemmerne opfordres til at bruge det, og levere data om de respektive landes 
nationale sammenslutninger og aktiviteter. Vi bruger stadig mail, som kommunikationsform, 
og ikke de debatfora, der ligger i systemet.  
 
 
EASOM Summer School: Der har aldrig hidtil været så mange UEMS deltagere til stede på 
EASOM Summer School. For at opsummere, anså de fleste programmet som værende nyttige, 
selv om der var nogle af præsentationer der lå udenfor rammerne og emnet. 



 

 
 
EU arbejdsmiljø strategisk ramme for 2014-2020 blev drøftet. 
S. Bulterys sammenfattede indholdet af dokumentet. Fokus på forbedring af Arbejdsmiljø og 
demonstration af at forebyggelse virker er essentiel. Sectionens arbejde med høring af program 
2007-2013 gav positive resultater. Det er meget vigtigt, at den nye strategi bliver evalueret i 
2016. Vi skal være klar i 2016 til at deltage i processen med evalueringen.  
Kommissionen vil se på forenklinger i alle EU-lovgivning, som også kan vedrøre 
Arbejdsmiljø.  
 
Undersøgelser og samarbejde 
M. Tuzek fremlagde resultaterne af det spørgeskema ETUI (Den europæiske 
fagforeningssammenslutnings insitut). Der var en del kritik af tallene i undersøgelsen, men 
efter ut. Kommentar til de oplysninger der er kommet fra danske repræsentanter i ETUI, har 
man taget data ud for Danmark og kaldt dem ukendte. 
 
Arbejdsgrupper 
 
Work G 1: Arbejder med specialistuddannelse og harmonisering. Gruppen er begyndt at lave 
en et udkast til et forslag der skal fremlægges på UEMS Rådet inden for 2 år (bilag). 
 
Work G 2 
Erhvervssygdomme 
Arbejdsgruppe 2 arbejder med hvordan UEMS kan bidrage til en harmonisering af definitionen 
og anerkendelse af erhvervssygdomme i Europa. Gruppen konkluderede, at erhvervssygdomme 
er et meget politisk koncept med mange interessenter. Desuden er det et komplekst begreb og 
en masse politiske diskussioner foregår. Vi bør være tilbageholdende med at deltage i disse 
drøftelser. På europæisk plan er der Modernet netværket der er med til at sætte fokus på 
videnskabelig anerkendelse af erhvervs- og arbejdsrelaterede sygdomme og opsporing af nye 
Der vil blive lavet en oversigt over hyppigheden af de forskellige erhvervssygdomme i de 
forskellige lande i 2016. arbejdstid, og som en mulig målsætning. 
 
Work G3:  
Arbejdede med hvordan man kunne blive mere synlig som arbejdsmediciner i EU. Der blev 
præsenteret et forslag til hvordan man kunne lave effektiv lobbyarbejde.  
 
 
Akkreditering  i EACCME (Akkrediteringsorgan for UEMS, mhb på fælles godkendelse af de 
enkelte landes efteruddannelse – noget Danmark ikke deltager i ) 
Indtil nu er det kun vores præsident, der har været involveret i akkrediteringsprocessen, med 
henblik på en kvalitetsvurdering af konferencer og kurser. I fremtiden vil hun blive støttet af J. 
Mustajbegovic, M. Tucek og G. Schmeisser. 
 
 
Næste møde 20.03. - 2015/03/21, København, Danmark 
 
Ole Carstensen 


