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Referat 

 
 
Fredag eftermiddag besøgte vi KONE, der siden 1910 har produceret og serviceret 
elevatorer over hele verden. Der er 52.000 ansatte i 3 verdensdele, men kun produktion 
i Finland. Vi blev præsenteret for organiseringen af arbejdet med Arbejdsmiljø og 
sikkerhed. Deres ledende bedriftslæge fortalte om arbejdet, som var overvejende 
planlægning, rådgivning og risikovurdering. De lovgivningspligtige 
helbredsundersøgelser var udliciteret til eksterne 

 
 Gæsterne til dette møde var Jorma Rantanen tidligere præsident for ICOH 

og det Finske Arbejdsmiljøinstitut, der fortalte om fremtidige 
arbejdsmiljøudfordringer i et globalt perspektiv og Kari Reijula, prof. ved 
Helsingfors Universitet gav et overblik over lovgivningen og 
arbejdsmedicinske udfordringer i Finland. Hvor specielt man vil bevare og 
udbygge bedriftssundhedstjenesten fordi man mener at den er en 
omkostningseffektiv og forebyggende del af sundhedsvæsnet. 
 

 Der er valg til forretningsudvalget  til næste møde. Der blev nedsat en 
valgkomiteen: Nicole Majery, Mari Cruz Marie Cruz Rodriguez Jareno, 
Satu Vaihkonen, Karl Hochgatterer. Valgkomiteens formand: Nicole 
Majery.  
 

 Status på websiden blev drøftet. 
 

 Sektionens arbejdsgrupper 
 WG 1: Der arbejdes stærkt med at udarbejde en europæisk 

specialisteksamen og en europæisk recertificerings eksamen. Den fælles 
eksamen skal suppleres af nationale med fokus på de særlige 
lovgivningsmæssige og organisatoriske forhold. Nogle lande så en 
europæiske eksamen som en mulighed for at bringe betydelige 
forbedringer. Jeg påpegede den danske lægeforenings holdning til fælles 
specialisteksamener, som er at vi vil bibeholde vores egne 
specialistvurderinger, men at man frivilligt gerne må tage en fælles 
europæisk eksamen. Den vil dog ikke indgå eller erstatte de danske krav.  
 

 WG2: Harmonisering af erhvervssygdomslisten på baggrund af evidens 
ligger sektionen højt på sinde, men der er lang vej. Gruppen har skrevet et 
dokument for at udtrykke vores holdning til bekæmpelsen af 
erhvervssygdomme og sikre sunde arbejdspladser for alle aldre. 
 

 WG3: Integration UEMS OM i den strategiske ramme for EU-OSH . Dvs 
synliggørelsen af Arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse af 



erhvervssygdomme i Europa. Marianne Thyssen, Kommissær for 
beskæftigelse har reageret på en henvendelse fra sektionen og foreslået et 
tætter samarbejde med Arbejdsmiljø agenturet i Bilbao 

 
 Der er en undersøgelse i gang, der skal beskrive ligheder og forskelle i de 

forskellige medlemslandes speciallæge uddannelse, som Danmark har 
deltaget i.  
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