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Bakgrund: UEMS, Union Européenne des Médecins Spécialistes, är en NGO för EU-ländernas
nationella medicinska organisationer liksom enstaka associerade länder som inte tillhör EU.
Organisationen har 37 medlemsländer, däribland Sverige som representeras av Läkarförbundet.
Under UEMS finns 42 specialistsektioner och styrelser och tillsammans samlar UEMS därigenom
ungefär 1,6 miljoner specialister i Europa.
UEMS har som mål att harmonisera specialistutbildningarna i Europa, liksom att förbättra standarden
på hälso- och sjukvården i Europa. Man försvarar professionens intressen och vänder sig till
medlemsländernas nationella myndigheter liksom till EU:s organ (European comission, European
council, European Parliament). UEMS håller två councilmöten per år. Till dessa möten inbjuds
medlemsländernas delegationschefer, presidenterna från respektive specialistsektion, liksom en del
andra delegater.
För att arbeta med målen har man i UEMS organisation skapat:
1. Specialistsektioner, varav EBDV, European Board of Dermatovenereology utgör en sådan sektion
2. Interdisciplinära grupperingar, så kallade Multiple Joint Committes och Thematic Federations
3. Arbetsgrupper – inom olika områden (post graduate training, eHealth, medical practice, ethics)
Det finns tre ackrediteringsråd som sysslar med ackreditering av kursgivare och europeiska
specialistexamina:
EACCME – CME poäng
ECAMSQ – Postgraduate training and quality assurance
CESMA - Specialistexamen
UEMS har uppdragit åt LIPUS att sköta ackrediteringen av svenska kursgivare.

EBDV- European Board of Dermatology and Venereology 2018-19
Styrelsen består av:
Ordförande: Prof, Dr Peter Arenberger, Tjeckien.
Sekreterare: Dr Daiva Jasaitiene, Litauen
Kassör: Prof, Dr Lawrence Scerri, Malta,
Möten: Två gånger årligen hålls möten dit medlemsländernas delegater bjuds in, ett större vårmöte
och ett mindre höstmöte i anslutning till EADV kongressen. Sedan föregående rapport har ett
höstmöte ägt rum i Paris, där undertecknad inte hade möjlighet att närvara. Därtill hålls 5-7 april
vårmötet 2019 i Sliema, Malta där undertecknad kommer närvara.
Vidare har ett separat subcomission meeting gällande den europeiska specialistexamen ägt rum i
Frankfurt 1-2 februari 2019 där undertecknad närvarat.
Vidare hålls ett nationellt möte årligen dit samtliga svenska UEMS representanter bjuds in. Mötet
arrangeras av Läkarförbundet. Detta möte hölls i mars och jag hade detta år inte möjlighet att delta, .

Internt pågående arbete i EBDV 2018:

Mycket av det interna arbetet i EBDV bedrivs i underavdelningar (subcomissions). Följande sex
underavdelningar finns: European training requirements/europeisk specialistexamen, wound healing,
guidelines, STI, allergology och teledermatology.
European Training Requirements: Under 2017 godkändes uppdateringen av European Training
Requirements (ETR), dvs vad som ska omfattas i en europeisk specialistutbildning i
dermatovenereologi.. Dokumenten kan, som tidigare nämnts, inte i sin helhet appliceras i varje

enskilt land då specialitetsindelningar och gränssnitt mellan olika specialiteter ser olika ut mellan
länderna. ETR i dermatovenereologi består av 16 olika underavdelningar/delmålsområden och
återfinns i sin helhet på EBDVs hemsida som nås via länk från SSDVs hemsida.
Det är en rekommendation att ETR dokumentet återfinns på alla nationella sällskaps hemsidor.
Undersökning gällande förutsättningar och organisering av specialistutbildning på nationellt plan:
Under 2018 har en ny up-date av ”Residents Training Questionnaire” där data gällande
specialistutbildningen från respektive land samlats in. Resultatet av denna undersökning kommer
presenteras på det kommande vårmötet i Malta. EBDV tar också årligen fram data över antalet som
erhållit specialistbevis i respektive land och totalt inom Europa. Siffror för föregående år är ännu inte
redovisade, för 2017 var det runt 800 totalt i Europa.

Europeisk specialistexamen: Examen arrangeras en gång årligen i augusti. Sedan 2016 är den i
digitalt format. Antalet deltagare har sakta ökat. 2018 hade 110 kandidater anmält sig, 92 kom
slutligen och deltog, en ökning med drygt 50 % jämfört med 2017. Av dessa var 84 nya och 8 kom för
att göra om en eller flera delar som de fått underkänt i vid tidigare tentamen. De flesta, 78 %,
godkändes. Fortfarande är drygt hälften av de som gör tentamen icke européer. För första gången
deltog 13 från Schweiz för vilka man på prov infört ett krav på godkänd europeisk specialistexamen
som ersätter landets tidigare nationella skriftliga specialistexamen. Feedback från Schweiz har
kommit och man önskar en mindre omfattande tentamen och en större andel nya frågor/år för att
undvika att en frågebank för vidare spridning byggs upp av de tidigare kandidaterna. Denna fråga
kommer diskuteras på kommande vårmöte. Kostnaderna för 2019 års tentamen är 550 euro för
kandidater från Europa och 750 euro för kandidater från andra länder. Anledningen till
differentieringen är att de sökande från Europa kommer från länder som betalar avgift till
EBDV/UEMS som delvis går åt till kostnader gällande arrangemanget av tentamen. Det pågår
Diskussioner/förhandlingar om att också kunna ge examen på en plats utanför EU, i mellanöstern då
detta skulle underlätta för deltagare Det finns inte någon tidsuppgift för om/när genomgången
europeisk specialistexamen kan komma att bli ett krav för att få arbeta i ett annat europeiskt land än
det man utbildats i.
Det bolag som sköter den digitala tentamen är från Sverige, Orzone och samarbetet fungerar mycket
bra.
Övriga board exams kopplade till vår specialitet: Europeisk board exam i dermatopatologi, ges en
gång årligen i december i Frankfurt, genom ett samarbete mellan sektionen för dermatovenereologi
och sektionen för patologi. Även denna examen har deltagare från länder utanför Europa.
Det finns numera också en examen inom dermatoonkologi som täcker den medicinska onkologin,
inte den kirurgiska delen.
Det diskuteras också på sikt en board exam inom allergologi, en inom wound healing och en inom
flebologi, vilka är att betrakta som supraspecialiseringar där basen kan vara en eller flera
specialistområden. I många länder, främst de med försäkringsfinansierad sjukvård kan sådana intyg
krävas för att få rätt att behandla och erhålla ersättning för dessa patientgrupper.

Telemedicine and E-health:
Det råder stora skillnader mellan olika länders förutsättningar för att arbeta teledermatologiskt.
Viktiga frågor rör bland annat ersättningsnivåer, ansvar och försäkringsskydd liksom datasäkerhet.
EBDV har sedan 2017 därför en ny subcomission som arbetar med dessa frågor. De hade ett första
möte våren 2018STI subcommission: Medlemmar i STI subcomission deltar i interdisciplinära grupperna MJC Infection
Control and MJC Sexual medicine inom UEMS. Gruppen ansvarar för att utveckla nya frågor inom

venereologi för den Euroepiska specialistexamen samt granskar/kommenterar STI guidelines
utarbetade av EDF I samarbete med den Europeiska delen IUSTI.
Ekonomi: Vid vårmötet 2018 omvaldes EBDVs kassör Lawerence Scalli, Malta för ytterligare 4 år.
Sektionens ekonomi är stabil. Sektionens bankkonto finns i Bryssel under kontroll av UEMS central
office. Avgiften till UEMS centralt baseras på sektionens inkomst och var omkring 5000 Euro för 2017
baserat på inkomsten. En ekonomisk rapport för året 2018 kommer avges under det kommande
vårmötet i Malta.

CEN projektet – se tidigare årsrapporter. CEN har trots protester från bl a UEMS fått godkänt
dokumentet som reglerar kirurgiska procedurer gällande estetisk kirurgi. UEMS och EU länders
representanter har opponerat sig mot dokumentet för att förhindra implementering i
medlemsländerna. Ett nytt dokument gällande icke kirurgiska estetiska behandlingar är under
konstruktion (2018) och kommer bli aktuellt för ett godkännande. UEMS är kritisk även till detta
och är av åsikten att det är professionen själv som ska reglera detta och inte externa
certifieringsorganisationer.
Alla dokument gällande CEN projektet finns på EBDVs hemsida. Det är viktigt att på det nationella
planet motverka införandet av dessa regleringar
Organisationsförändring i UEMS: Under 2017 godkändes under UEMS council mötet i Tel Aviv en
organisationsförändring där bland annat sammansättningen av den exekutiva gruppen i UEMS
ändrats. Man har också inrättat en advisory board som ett rådgivande organ till UEMS council inför
deras möten. Ytterligare ändringar av UEMS stadgar har genomförts under 2017 och detta innebär
viss justering också av EBDVs stadgar för att harmonisera med UEMS centralt.
EACCME: Euroepan Accreditaion Council of Continuios Medical Education (CME).
Under2016 implementerades ett moderniserat EACCME som bland annat innebär ett erkännande
av CPD poäng och ett högre krav på uppföljning och kvalitetskontroll. Eftersom Sverige ännu inte
har något krav på CME/CPD har detta inte engagerat svenska sektioner nämnvärt. Lipus har en
aktiv roll i detta arbete. Detta är en viktig fråga för SSDVs intressegrupp för fortbildning att bevaka
om det på sikt blir tvingande även för oss i Sverige att redovisa CME/CDP poäng med
regelbundenhet.
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