
Referat af UEMS-møde  i Ljubljana den  20. oktober 2001.10.24 
(punkterne er nummeret efter dagsorden) 
 
 
3. Referat fra sidste møde: 
Knut Skyberg  fra Norge er i gang med at skrive et forslag vedr.  certificering som vil blive klar til 
forårsmødet i Bruxelles marts 2002. Kaj Husman, Finland har lovet at skrive et notat som hvert 
UEMS-medlem kunne sende til deres nationale repræsentant i DG5 i Luxemburg. Kaj har ikke lavet 
dette notat og vil blive rykket.  
 
DELFI-undersøgelse 
Andy Slovak gennemgik et forslag til DELFI-spørgeskemaundersøgelse. Formålet med 
undersøgelsen er at måle temperaturen på, hvad foregår der i arbejdsmedicin i de forskellige lande 
samt få ønske om fremtidig udvikling. Spørgeskemaet vil blive sendt i nærmeste fremtid til alle 
UEMS-repræsentanter. Spørgeskemaet omfatter 40 spørgsmål. 
 
Beretninger fra formanden: 
- Der er et ny UEMS-kompendium på vej, som vil indeholde et arbejdsmedicinsk afsnit. 
- CME-dokumentet vil blive placeret på vores internetside (www.uems.be/occup-en.htm). 
- CPD-dokumentet (continuel  professional development) Der er et forslag, som vil blive udsendt 

til  sektionens medlemmer. 
- Der orienteres om den europæiske accrediteringsordning (EACCME). 
- I EU-regi er man i gang med at udvikle en sundhedsstrategi  i DG13 (socialt anliggende). Dette 

koncentrerer sig om 3 emner: Overvågning, hurtig intervention og determenanter (årsager) til 
sundhed. Der skal oprettes et europæisk health-forum. Vi håber, at vores sektion vil blive 
repræsenteret i dette forum. Alle andre lægelige sektioner skal gå igennem de almindelige 
lægelige kanaler (DG5). Vi har her ekstra mulighed for også at påvirke EU gennem DG13. 

 
4-a. Appeal 16-forslag: 
Undertegnede forelagde  revisionen i arbejdsmedicinsk uddannelse (kapt, 6).  Forslaget er 
udarbejdet af undertegnede og Ole Carstensen samt  Metka fra Slovenien og Knut fra Norge. De 
fleste ændringer der blev drøftet, kunne accepteres. Det er dog vigtigt, at vi bibeholder 
logbogkonceptet. Der lægges flg. plan.: Samme arbejdsgruppe vil tilrette kapt. 6 samt rette bilag a 
(core competencies) og bilag 2. (logbook). Gruppens forslag til kpt. 6 samt bilag udsendes til alle 
sektionens medlemmer til høring via E-mail.  Efter høringsfasen skal den sættes på vores 
hjemmeside på internettet. Dette skal ske inden næste møde  marts 2002. DS vil samle kommentarer 
gennem E-mail. 
 
4-b.   Diskussion af forslag  vedr.: Multi disciplinary services: Forslaget fremsat af Kaj  Husman 
blev gennemgået. Der var enighed om at arbejdsmedicinsk ekspertise  bør nævnes flere steder bl.a. i 
forbindelse med helbredsovervågning. Ewan vil samle alle bemærkninger og skrive til Kaj Husman. 
 
4-c . Forslag vedr. arbejdsmedicinsk fremtidsseminar 2002. Man var enige om, at man vil holde et 
seminar vedr. fremtidig arbejdsmedicin i Europa i forbindelse med ICOH-møde i Barcelona d 11.-
13. sept. 2002. Dette vil være en form for seminar, hvor alle formænd indenfor arbejdsmedicinsk 
selskab er inviteret. Efterårets UEMS-sektionsmøde vil blive holdt i forbindelse med seminariet. 
 



4-f .  Proposed standing group: - Punktet droppet. Der var  tale om et forslag fra Jacques van der 
Vliet, men han var ikke tilstede. 
 
5. Samarbejde med ENSOP.  
Som tidligere er der store problemer med ENSOP. Jacques  van der Vliet tog initiativet til ENSOP’s 
oprettelse for ca. 4 eller 5 år siden. Der er tale om en sammenslutning af arbejdsmedicin (BST-
relaterede) selskaber. Han blev udpeget som midlertidig formand. Der har dog aldrig været samlet  
et opfølgende møde, hvor bestyrelse og formandskab kunne etableres. Han bliver alligevel ved at 
kalde sig selv konstitueret formand for ENSOP, som ikke eksisterer. På egen hånd har han indkaldt 
til et møde den 22. –25.8.2002 vedr. arbejdsmedicinens fremtid, hvor bl.a. ILO, WHO vil blive 
inddraget. Han indkaldte til et planlægningsmøde her i efteråret, men dette blev aflyst. Der er tale 
om en meget besynderlig og vanskelig adfærd fra Jacques side. Jacques var nemlig til stede ved 
vores sidste møde i marts 2001, hvor sektionen planlagde initiativet vedr. fremtidig arbejdsmedicin 
i Europa. Således har Jacques på egen hånd lavet et konkurrerende initiativ, men som dog 
sandsynlig er uden opbakning eller realitet. Det foreslåede ENSOP-møde maj i år blev ligeledes 
aflyst. Vi var enige om, at sektionen må fortsætte med vores plan om at  holde et seminar vedr. 
fremtidens arbejdsmedicin i Europa ved mødet i Barcelona til sept 2002. Ewan vil skrive til Jacque 
og invitere ham til at samarbejde med vores initiativ. 
 
UEMS som organisation kan ikke foretage sig noget direkte med hensyn til at få ENSOP endelig 
nedlagt. Det blev dog foreslået, at hver af de personer, som var med til det stiftende møde for 5 år 
siden vil skrive til deres respektive arbejdsmedicinske organisationer. Formålet med denne 
henvendelse vil være at orientere, at ENSOP aldrig har været konstitueret og rent faktisk ikke 
eksisterer. Andy, Vlasta, Tom, Evan og  Ørn var tilstede ved det stiftende ENSOP-møde og vil 
skrive til deres respektive selskab. 
 
6. Næste møde: Næste møde holdes i Bruxelles enten den 2. eller 9. marts. Vi får snart besked om 

datoen. 
 
David Sherson 
20.10.01 
Arbejds- og miljømedicinsk afd. Vejle  
 
 
 


