UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) /
SECTION SPECIALISÉE D´ OPHTHALMOLOGIE
www.uems.net/ophthalmology
Norske representanter: Kristin Eidal og Gunnar Høvding
Årsmøtet i UEMS / seksjon for oftalmologi fant sted 21. – 23. juni 2019 i Valencia,
Spania.
UEMS ble opprettet i 1958. I dag representerer UEMS mer enn 1,6 millioner
medisinske spesialister, og har forbindelseslinjer til både europeiske institusjoner,
europeiske medisinske organisasjoner og vitenskapelige foreninger. Tretti land er
med i UEMS, og den sentrale ledelsen arbeider gjennom 43 ulike spesialitetsseksjoner
og såkalte European Boards. Organisasjonen har fortsatt følgende to hovedoppgaver:
1) gi råd til EU- parlamentet i medisinske spørsmål
2) Fremme og forsvare interessene til europeiske medisinske spesialister
Som ledd i dette arbeidet arbeider UEMS spesielt med å harmonisere den
medisinske utdannelsen i alle medlemslandene, for å sikre en høy medisinsk standard
overalt i Europa, og dermed legge til rette for trygg utveksling av legespesialister og
spesialisttjenester over landegrensene. Fortsatt har to av medlemslandene (Estland og
Litauen) kun 3 års spesialistutdannelse i oftalmologi, mens Latvia nå har utvidet til 4
år. Årsmøtet vedtok enda en gang sterkt å oppfordre EU-politikerne til at
utdannelseslengden skal lovbestemmes til minst 4 år, samtidig som ønsket mål skal
være minst 5 år, som flere medlemsland allerede har hatt. Irland har for øvrig også
nylig introdusert et 5-årig oftalmologisk utdannelsesløp.
Møtet ble ledet av Wagih Aclimandos (president) og Denise Curtin
(generalsekretær). Årets generalforsamling hadde en betydelig forkortet agenda i
forhold til tidligere årsmøter, fordi saker som inngikk i EBO årsmøtet heretter kun
meget kortfattet vil bli presentert for UEMS delegatene.
Referat fra fjorårets møte i Rungstedgaard,Danmark samt årets regnskap ble
godkjent. I år var ingen av de nåværende styremedlemmene på valg
Medlemslandenes kontingent ble vedtatt videreført uten endring. Kontingenten skal
innbetales innen 31.12.2019 (kontingentkrav sendes ut i oktober). Korrekt innbetalt
kontingent er en forutsetning for at medlemslandenes representanter skal ha tale- og
stemmerett på den kommende generalforsamling i 2020, likeledes for at landenes
kandidater skal kunne delta i neste EBO diplomeksamen (EBOD) i Paris (mai 2020)
og Berlin (oktober 2020). Eksamenskandidater som stryker på vårens eksamen vil
kunne delta på nytt i oktober, forutsatt at nytt eksamensgebyr blir betalt. Polen har nå
det etter flere års intern diskusjon vedtatt at bestått EBOD skal være likeverdig med
bestått nasjonal eksamen, slik minst 5-6 andre medlemsland tidligere også har vedtatt.
Spørsmålet om nærmere samarbeid mellom UEMS Oftalmologi og AAO ble også
denne gang kortfattet diskutert, men ingen bindende vedtak ble fattet.
Kortfattede rapporter fra EBOs underkommitteer ble presentert (se nærmere omtale i
egen rapport fra årsmøtet i EBO). I tillegg til den tradisjonelle EBOD eksamenen,
som fra 2020 skal arrangerer både i Paris og i Berlin, har UEMS gjennom EBO de

siste 4-5 år i økende grad engasjert seg i gjennomføring av spesialisteksamener innen
stadig flere oftalmologiske subspesialiteter.
Continued medical education (CME) får stadig økt utbredelse og betydning. Fortsatt
er imidlertid aktiv deltakelse i CME ikke absolutt påkrevd i noen av UEMS landene,
men er sterkt anbefalt og vil nok med tiden bli obligatorisk også for å opprettholde en
spesialistgodkjenning. Arrangement med sponsortilknytning kan ikke akkrediteres.
UEMS / EACCME akkreditering er nå den viktigste akkrediteringsform innen
europeisk spesialisthelsetjeneste. Den vil også gi betydelige inntekter til EBO, hvorav
UEMS Oftalmologi som overordnet organisasjon vil få 10 % av disse inntektene.
I 2020 vil årsmøtet i UEMS finne sted 13-14 juni i Riga, Latvia, etter all
sannsynlighet som et ”Joint Meeting” med delegater fra UEMS /Oftalmologi og
European Board of Ophthalmology (EBO).
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