
 
 

Beretning for DASAM’ deltagelse i UEMS’s (Union Européenne des 

Médecins Spécialistes) monospecialistsektion for arbejdsmedicin  
 

2016 

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, maj i 

Bologna.. 

Formand for sektionen er Alenka Škerjanc, leder af The medical-supervision department 

Health Insurance Institute of Slovenia 

 

Der er følgende arbejdopgaver 

 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 faglige udfordringer, udvikling af specialet.  

 

Aktiviteter i 2016 

Der er følgende workshops, undertegnede deltager i WG1 

 

 WG1: Krav til specialistuddannelse og harmonisering  

 

 WG2: Arbejdsbetinget sygdom, regulering og udvikling 

 

 WG3: Arbejdsmedicinernes rolle i EU strategiske arbejde og hvordan får vi 

indflydelse 

 

Halvdelen af alle arbejdsmedicinere laver helbredsundersøgelser af raske, en opgave de ikke 

er specielt tilfredse med men som giver brød på bordet. Uddannelsen foregår i varierende 

grad i klinisk praksis og i form af teoretisk uddannelse. Det er få steder, hvor man har de 

samme krav til en solid klinisk basisuddannelse som i Danmark. Forskningskravene er meget 

forskellige i de forskellige lande, men i de fleste skal der leveres en skriftlig udredning eller 

mindre forskningsprojekt. De fleste lande har specialist eksamen som afslutning på 

uddannelsen. Dog ikke de nordiske lande.  

 

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 

På grund af rigelig pengebeholdning bliver 2016 kontingentfri. Ellers er kontingent for 2017 

på 150 EUR pr land.  

Udgifter til deltagelse for repræsentanten betales af 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 

 

 

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 
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