
 
 
Beretning for DASAM’ deltagelse i UEMS’s (Union Européenne des 
Médecins Spécialistes) monospecialistsektion for arbejdsmedicin  
 
2014 
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, august i 
Glasgow..  
Formand for sektionen 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 2014 
Der er følgende nye workshops, undertegnede deltager i WG1 
 

 WG1: Krav til specialistuddannelse og harmonisering  
 

 WG2: Arbejdsbetinget sygdom, regulering og udvikling 
 

 WG3: Beskrivelser af forskelle I tilbud og omkostningerne til 
Arbejdsmiljøtjenester 

 
 
Alkohol på arbejdspladsen 
Sektionen har udarbejdet et statement om forebyggelse af alkohol misbrug på arbejdspladsen, 
der er sendt til EU parlamentet og efterfølgende præsenteret i Strassbourg. 
 
Surveys 
Der planlægges en undersøgelse af de opgaver, arbejdsmedicinerne har i de forskellige lande, 
samt en undersøgelse – opdatering af krav til specialist kompetencer i de forskellige lande. 
 
 



 
 
Samarbejde.  
Der er indledt et samarbejde med Det Europæiske Trade Union Institute (paraply 
organisation for europæiske fagforeninger, danske medlemmer AC, KTO, LO).  
 
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 
 
Økonomi 
Kontingent for 2014 vil forblive 150 EUR pr land. Vedrørende 2015 skal der præsenteres et 
budget før der tages stilling til kontingentet. Fakturaer for kontingentet udstedes af kontoret i 
Bruxelles. Udgifter til deltagelse for repræsentanten betaler lægeforeningen.  
 
Akkreditering af faglige møder/konferencer/kurser 
Sektionen står for akkreditering af europæiske kurser/konferencer og møder og får et gebyr 
for dette. Arbejdet har alene påhvilet formanden, men udføres nu af 4 personer. Gebyrene er 
aktuelt blevet fastfrosset af UEMS central, der er i økonomiske vanskeligheder pga. køb af 
domicil i Brussel. Dvs. at midlerne der rettelig tilhører sektionen ikke kan anvendes i driften 
 
Forårsmødet holdes i Danmark fredag den 20-21 marts 2015, Arrangør: Ole Carstensen. Der 
søges om underskudsgaranti hos DAMO og DASAM 
 
DASAM’s og DAMO’s repræsentant i UEMS monospecialistsektion for arbejdsmedicin 
 
Alle referater fra møder og tidligere beretninger findes på http://dasam.dk/?q=node/16  
 
Ole Carstensen 
  


