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Spesialistrådet i DNLF 

 

         Tromsø/Bergen 01.02.2016 

 

Årsrapport fra UEMS 

Seksjon dermatovenerologi (EBDV) for 2015 
 

Alle land i EU og EØS er medlemmer og hovedformålet med UEMS er harmonisering av 

spesialistutdannelsen i medlemslandene. Der er også observatørland fra Israel og flere 

arabiske land. Medlemskontingenten er 3 euro pr medlem i de fagmedisinske foreninger. 

Økonomien er ikke god, etter at midler fra UEMS er blitt dratt inn i et gigantisk byggeprosjekt 

hvor et nytt UEMS-hovedkvarter i Brussel er under oppføring.  

Norges representanter i UEMS er undertegnede. 

 

Det holdes to møter årlig. Vårmøtet ble avhold på Kypros i mars og i København i oktober i 

forbindelse med EADV. 

En norsk representant deltok på UEMS-EBDVs høstmøte avholdt 9.oktober i København. 

Dette høstmøtet er i hovedsak et oppsummeringsmøte for årets aktiviteter, og ikke et lengre 

arbeidsmøte, slik hovedmøtet om våren pleier å være. 

Det eksisterer flere arbeidsgrupper som gjerne møtes dagen før vårmøtet, det er mye 

hjemmearbeid for medlemmene i arbeidsgruppene, og det er også flere multidisiplinære 

komiteer som krever representasjon. 

 

Av momenter som var av interesse på høstmøtet og nytt fra i fjor, vil man dra fram to punkter: 

 

1- UEMS ønsker at den europeiske eksamen skal sidestilles evt. erstatte de nasjonale 

eksamener. Hittil har Hellas, Latvia, Malta, Portugal, Romania, Slovakia og Spania 

anerkjent den europeiske eksamen.  Eksamensavgiften er 400 Euro.  

Deltakelsen på den europeiske spesialisteksamen i Frankfurt i august deltok kun 32 

kandidater. Dette er et svært lavt tall. Av disse var kun åtte fra europeiske land. Øvrige 

kandidater var overveiende fra Midtøsten.  

Strykprosenten lå på ca 40%. Det spesielle med den europeiske spesialisteksamen er at 

antall deltakere er så lavt sammenliknet med andre fagområder.  

Beskjeden hjem til alle UEMS-medlemsland var at vi må jobbe for å få flere til å ta 

denne eksamenen. 

Fra Norge, Sverige og Danmark hadde vi innvendinger mot at en betydelig del av 

eksamen vedrører dermatopatologi, som ikke vektlegges eller undervises med 

vesentlig tyngde i våre land. Videre har ingen av de Skandinaviske landene 

obligatoriske spesialisteksamener. 

I Norge har DNLF og Helsedirektoratet gått i mot innføring av spesialisteksamener.  

Det er på bakgrunn av disse to momenter vanskelig å tale UEMS-EBDVs sak til det 

norske fagmedisinske miljøet.  

 
2- Comité européen de normalisation (CEN) er en felleseuropeisk 

standardiseringsorganisasjon som per januar 2014 består av 33 medlemsland, og har 

hovedkontor i Brussel. Norges medlem i CEN er Standard Norge. 

CEN har nå begynt å beskjeftige seg med å ville standardisere også behandling av 
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pasienter. UEMS går sterkt i mot dette, og vil ikke samarbeide med CEN. Det 

oppfordres også til at dersom land sender representanter som observatører i komiteer 

som deltar i denne prosessen, skal men IKKE sende leger. Dette fordi at også 

observatører protokollføres, og man kan tolke tilstedeværelse av leger i salen som en 

legitimering av denne standardiseringsprosessen av pasientbehandling i regi av CEN. 

 

Neste møte i UEMS-EBDV vil finne sted i Split i perioden 1.-2. april 2016. 

 

 

Med beste hilsener UEMS-EBDV representanter fra Norge 

 

 

 

Lisbeth Rustad,                     Øystein Grimstad,  

Avdelingsdirektør,       Postdok i Helse Nord 

Hudavdelingen,  

Haukeland universitetssykehus 

     

 

 


