
Årsrapport fra UEMS, 

Seksjon dermatovenerologi (EBDV) for perioden april 2014 til april 2015 
 

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

spesialistutdannelsen i medlemslandene. Observatørland er Tyrkia og Israel, nye av året er 

Marokko og Libanon. 

Medlemskontingenten er 3 euro pr medlem i de fagmedisinske foreninger. Økonomien er i 

balanse. Norges representanter er undertegnede. 

 

Det holdes to møter årlig. Høstmøtet gjennomføres i forbindelse med EADV. Vårmøtet 

arrangeres ulike steder, siste gang på Kypros 27-29 mars 2015. 

Aktiviteten i vår seksjon har økt betydelig siste 10 år. 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. 

 

Nåværende president i EBDV er prof Magdalena Czarneka-Operacz fra Polen. Hun står på 

valg. Sekretær er prof. Peter Arenberger, Tsjekkia. 

 

Saker som det har vært arbeidet med: 

 

 Europeisk spesialitetseksamen                                                                                            
Den åttende spesialitetseksamen ble avholdt i Frankfurt/Main i august 2014. Denne 

gang var deltagerantallet 36, det høyeste noensinne. Bare 12 av kandidatene var fra 

Europa. 15 bestod hele eksamen. Det er fortsatt en MCQ-oppgaver som besvares på 

papir. Formatet vil ikke bli endret før man får etablert en fullelektronisk versjon. Det 

jobbes det med.  

Utgiftene har steget år for år. Hittil er alt gjennomført uten at eksaminatorene er betalt 

og i lånte universitetslokaler. Prof. Harald Gollnick fra Magdeburg har vært 

hovedansvarlig fram til nå. Siden han pensjoneres, er sekretariatet flyttet til Praha og 

det er ikke avklart hvor eksamen i 2015 skal gjennomføres. Det vil bli publisert i tide 

på hjemmesiden (uems-dv.com). 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.  

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

Medical Assessment/ European Council for Assessment of Evaluation of Medical 

Training). 

Dette rådet gir anbefalinger til ulike evalueringsmetoder, eksamensform og har også 

ønsket å inkorporere elementer som kommunikasjon og profesjonell oppførsel i 

eksamen. Vår seksjon mener at sistnevnte må tas vare på under utdanningen, ikke 

eksamen. Vi vil heller ikke legge inn en muntlig del. Problemet er fortsatt er det er for 

få deltagere fra Europa. Til sammenligning nevnes at på den europeiske 

oftalmologieksamen deltar 400 kandidater og 50 professorer er ansvarlig. 

 

 

 Guidelines    
UEMS er et høringsorgan for guidelines som utarbeides av EDF. 

Godkjente guidelines er: 

Actinic keratosis 

Hidradenitis 



Lichen sclerosus 

Management of Syphilis 

Pemphigoid 

Photodynamic therapy 

STD partner guideline 

 

Det vil også komme en guideline for lappetesting etter initiativ fra en av seksjonens 

medlemmer. 

 

  CEN/TC 403  
       Det er fortsatt bekymring knyttet til dette dokumentet som er godkjent av EU. 

       Det er opprinnelig et privat initiativ for å sikre felles standarder i Europa for tekniske     

       prosedyrer. 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. 

  

 EACCME   
Det er UEMS-delegater som gir CME-poeng i et elektronisk format  til internasjonale 

kurs og kongresser.  

 

 Postgraduate training 

CESMA har også diskutert hvorvidt det er aktuelt å kreve vedlikehold av spesialiteten 

gjennom andre målbare kompetansekrav annet enn CME-opptjening. Dette har 

aktualisert seg fordi «malpractice» har økt dramatisk i Europa.  

 

 

 Arbeidsgruppe sårheling   

Vår seksjon har tatt initiativ til en såkalt TF (thematic federation) on wound healing. 

Plastikkirurgi er med.  Oppstartsmøte var 10-11 april i Brussel og hensikten er å få 

ulike spesialiteter som karkirurger, endokrinologer til å bidra til at sårheling settes på 

dagsorden. 

 

 MJC  
Det er oppretter flere multidisiplinære arbeidsgrupper (Multidisiplinary Joint 

Committees) hvor vår seksjon er representert. De to nyeste hvor vår seksjon er med er 

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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