
 

 

 

 

UEMS SECTION OF OCCUPATIONAL MEDICINE 

 

Referat af UEMS mødet den 3. oktober 2015 i Sibenic, Kroatien 

To nye medlemmer fra UK og Spanien deltog. 

På grund af at mødet lå i forlængelse af kongressen var der ingen yderligere mulighed for 
tilrettelæggelsen af en særlig arbejdspladsbesøg 

 

Præsentation af Arbejdsmedicin i Kroatien. 

Det første postgraduate kursus i Arbejdsmedicin blev startet ved Arbejdsmiljøinstituttet i 
det tidligere Jugoslavien i 1949. Varetages nu siden 1995  ved School of Medicine 
University of Zagreb. 

Arbejdsmedicin blev et medicinsk speciale  i 1960, og det Kroatiske selskab for 
arbejdsmedicin blev etableret 1963. Det har i dag omkring 250 medlemmer 

Efter den kroatiske uafhængighedserklæring i 1991, blev det specialet udelukkende 
defineret som et forebyggende speciale og ikke kurativt.  

"Arbejdsmedicin er en integrativ del af National Health System" , som betaler for 
undersøgelserne.  

Referat fra sidst: 

Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste møde (København)  

UEMS 

Omkostningerne til ombygning Domus Medica i Brussel har resulteret i meget højere 
udgifter end forventet. Dette er grundlag for beslutningen om at  lokalerne ikke kunne 
anvendes af sectionen uden at vi skulle betale for det.  

Økonomi 

Simon Bulterys rapporterede, at den faktiske likviditetssituation balancerer.  Så der vil ikke 
være nogen medlems bidrag nødvendig for 2015 (se også referat fra København og bilag). 

 Hjemmeside  



Ole Carstensen rapporterede at webstedet ser ud til at tiltrække flere besøgende end 
tidligere.  Vi  bør - trin for trin - gøre den mere dynamisk.  

 Undersøgelser (Mari Cruz Rodriguez, Ana Frazão). 

• Mari Cruz præsenterede undersøgelsen af kerneopgaver for arbejdsmedicinere på 
tværs af Europa. i København havde vi en bred diskussion om dataene, dets 
betydning og hvad de skal gøre med det. Sammendrag af diskussionen: Dataene er 
meget interessant, men  der er fortsat behov for en ekstra diskussion. Der blev 
drøftet publicering af resultaterne med udgangspunkt i ”gør vi de rigtige ting” hvilken 
indflydelse har f politik og økonomi på vores arbejde” ”hvorfor skal læger bruge tid 
på helbredundersøgelser af raske mennesker, bidrager de til bedre helbred og 
sundhed i arbejdsstyrken.  

• Maria Ana fremlagde resultaterne fra hendes undersøgelse om postgraduate 
uddannelse i OM (bilag 3).  

Arbejdsgrupper 

Lederne af de tre arbejdsgrupper sammenfattede arbejde og resultater udført siden 
København.  

 

• WG 1: Specialistuddannelse. Vurderingen og definitionen af kernekompetancerne 
er  gjort. Sectionens kapitel 6 beskriver fint disse. Spørgsmålet er dog om det 
harmoniserer med det virkelige liv. 

• WG3: Section for Arbejdsmedicine og  EU-arbejdsmiljø strategiske ramme (bilag) 
Hvor er arbejdsmedicinerne i EU arbejdet med harmonisering på sundheds- og 
arbejdsmarkedes området. Der planlægges evt. møde med Marianne Tyssen, 
kommissær emplyment og sociale forhold 

Samarbejde 

ETUI - ingen nyheder,  

EU-OSHA vigtig aktør styrke forbindelsen er ønskelig. Ferenc er aktiv. 

Eventuelt 

Næste møde: 18. / 19.3. 2016 i Bologna 

Ole Carstensen 

Oktober 2015 


