Møde vedrørende muligheden for at etablere et europæisk, arbejdsmedicinsk selskab i
Hamborg Messecenter, torsdag, den 13.03.08 kl. 16.00-18.00
Initiativtageren til mødet var professor Xaver Baur, Institut for Arbejdsmedicin ved Hamborgs
Universitet, og mødet fandt sted i relation til det tyske arbejdsmedicinske selskabs årsmøde
(DGAUM) samt ICOH Midtterm Meeting.
Til mødet var inviteret repræsentanter for europæiske, arbejdsmedicinske selskaber, og alle
med interesse for sagen var velkomne. Undertegnede deltog som repræsentant for DASAM.
Der var omkring 30 mødedeltagere, herunder repræsentanter for de tyske, svejtsiske,
østrigske og polske arbejdsmedicinske selskaber.
Professor Baur indledte med en kort redegørelse for baggrunden for dette initiativ. Han
pegede på behovet for et tættere samarbejde mellem de europæiske, arbejdsmedicinske
selskaber med det formål at fremme arbejdsmedicinsk forskning og praksis, herunder behov
for at arbejde på europæisk niveau for at få fondsmidler til arbejdsmedicinsk forskning ind i
EU’s forskningsprogrammer, og et middel hertil kunne være en europæisk organisation med
afholdelse af europæiske, videnskabelige møder med passende mellemrum.
Der er foretaget en enquete-undersøgelse, og det oplystes, at 11 ud af 12 respondenter har
svaret positivt overfor tanken, men det oplystes ikke, hvor mange og til hvem enqueten er
udsendt.
Der udspillede sig en livlig diskussion om initiativet, som blev positivt modtaget af
repræsentanterne for de arbejdsmedicinske selskaber, men tidligere aktive kolleger i UEMS
var stærkt kritiske overfor initiativet, som man mente kunne føre til udtynding af kræfterne og
dermed mindre impact. Andre pegede på, at der nok kunne være brug for et tættere
samarbejde mellem de arbejdsmedicinske selskaber, men at dette måske bedre kunne finde
sted i regi af ICOH. Man erkender dog, at en europæisk paraplyorganisation baseret på
nationale selskaber måske fitter dårligt til ICOH’s struktur, som er baseret på individuelt
medlemskab, er verdensomspændende og inddrager alle faggrupper indenfor arbejdsmiljø
og sundhed.
Undertegnede udtrykte på DASAM’s vegne støtte til initiativet og anførte, at de fleste
medicinske specialer med nationale selskaber har en europæisk paraplyorganisation, og det
også vil være naturligt indenfor arbejdsmedicinen i betragtning af, at der findes i nogle lande
ganske store, arbejdsmedicinske selskaber, men samarbejdet mellem disse er stort set
fraværende. Den stigende integration i den europæiske union taler også for, at
arbejdsmedicinerne finder sammen og gør deres indflydelse gældende i Bruxelles. UEMS
har fortrinsvis beskæftiget sig med videreuddannelse og specialistanerkendelse, og der er
ikke nogen modstrid mellem disse aktiviteter og aktiviteterne i videnskabeligt selskab. Der er
imidlertid brug for at afklare relationerne til ICOH. Understregede også, at det vil være en
forudsætning for at arbejde videre med initiativet, at der er tilslutning til idéen fra de største
og mest toneangivende, europæiske arbejdsmedicinske selskaber, som eksempelvis det
italienske og engelske selskab.
Mødet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med professor Bauer som formand og med
deltagelse af repræsentanterne for det svejtsiske, østrigske og danske selskab med det
kommissorium at diskutere og nedfælde tanker om et europæisk selskab og undersøge, om
der er opbakning til idéen ved eksplicit henvendelse til de europæiske, arbejdsmedicinske
selskaber.
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