
Årsrapport fra UEMS, seksjon for dermatovenerologi (EBDV) for 2016-17 
 

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

spesialistutdannelsen i medlemslandene. Medlemskontingenten er 3 euro pr medlem i de 

fagmedisinske foreninger. Økonomien i foreningen er god. Norges representanter har vært 

undertegnede. 

Det holdes to møter årlig. Vårmøtet ble i 2016 arrangert i Split, Kroatia, 31/3-3/4, mens høstmøtet 

ble holdt i forbindelse med EADV, denne gang i Wien. Lisbeth Rustad deltok på møtet i Split, mens 

Norge dessverre ikke var representert i Wien. 

President i EBDV, valgt i 2016 er prof. Petr Arenberger, Tsjekkia, sekretær Daiva Jasaitiene, 

Litauen, kasserer Lawrence Sterri, Malta. 

Aktiviteten i UEMS-seksjon EBDV er stor. Det eksisterer flere arbeidsgrupper som møtes dagen 

før hovedmøtet om våren. Det er en del forarbeid for medlemmene i arbeidsgruppene, og det er også 

flere multidisiplinære komiteer som krever representasjon. 

 

Aktuelle saker: 

 

Europeisk spesialitetseksamen   
 

Spesialitetseksamen i dermatovenerologi ble avholdt i Frankfurt 5-6.august 2016. Det deltok 51 

kandidater fra Europa og land utenfor Europa, og ca. 90 % besto eksamen. Ingen norske kandidater 

deltok. Det er fra 2016 etablert en fullelektronisk online versjon. Informasjon om eksamen i 2017 

finnes på hjemmesiden (uems-ebdv.org). Eksamensavgiften er 400 Euro. Det er fortsatt for få 

deltagere fra Europa.   

Vår UEMS-seksjon er representert i CESMA-møtene (Council for European Specialist 

Medical Assessment/ European Council for Assessment of Evaluation of Medical Training). 

 

Guidelines    

 

UEMS er et høringsorgan for guidelines som utarbeides av EDF. Alle de godkjente guidelines kan 

hentes på nett: http://www.euroderm.org/edf/index.php/edf-guidelines 

Det finnes godkjente guidelines for svært mange sykdommer og utredninger/behandlinger 

innen dermatovenerologi, selv om oppdateringer skjer med ujevne mellomrom. IUSTI-guidelines er i 

mange tilfelle utarbeidet sammen med EDF. 

 

CEN/TC 403  
 

CEN = Comité Européen de Normalisation. Dette er en felleseuropeisk standardiseringsorganisasjon 

med hovedkontor i Brussel. Norges medlem i CEN er Standard Norge. Det er bekymring knyttet til 

dokument CEN/TC 403 som er godkjent av EU. Bakgrunnen er opprinnelig et initiativ for å sikre 

felles standarder i Europa for tekniske prosedyrer, men nå også i behandling av pasienter. Det er ikke 

utarbeidet av offisielle medisinske myndigheter. UEMS påpeker at standarden vedrørende estetisk 

kirurgi er i konflikt med innarbeidet medisinsk praksis, og oppfordrer derfor enkeltnasjoner til ikke å 

anerkjenne dokumentet og leger til ikke å bidra i møter/høringer. 

  

EACCME   
 

UEMS-delegater gir CME-poeng i et elektronisk format til internasjonale kurs og kongresser.  

 

Arbeidsgruppe sårheling  

 

Dette er til en såkalt TF (thematic federation) on wound healing. Hensikten er å få de ulike 

spesialiteter som håndterer sårheling til å sette dette i en tverrfaglig dagsorden. Her er mulighet for å 

gå inn i viktige tema dersom man har tid og anledning (kfr. innledningen). 

 

http://www.euroderm.org/edf/index.php/edf-guidelines


Multidisiplinary Joint Committees  

 

Det er oppretter flere multidisiplinære arbeidsgrupper (Multidisiplinary Joint Committees) hvor vår 

seksjon er representert, blant annet MJC in Phlebology og MJD in Clinical Skills Training and 

Assessment. Målet for sistnevnte er å utarbeide akkrediteringskriterier for Clinical Skills Centers i 

Europa. Fra før er MJC for Immunmediated diseases, Sexual Medicine og Oncology etablert.  
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