UEMS-EBDV Rapport Verksamhetsår 2019
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 40 medlemsländer, däribland Sverige som representeras av Läkarförbundet.
Under UEMS finns 43 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.
Representanter från EBDV ingår i flera av dessa, bland annat MJC sexual medicine, wound healing,
allergology
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 2019
Styrelsen består av:
Ordförande: Prof, Dr Peter Arenberger, Tjeckien.
Sekreterare: Dr Daiva Jasaitiene, Litauen
Kassör: Prof, Dr Lawrence Scerri, Malta
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.
Möten:. Sedan föregående rapport har undertecknat närvarat vid vårmötet på Malta 5-7 april 2019
samt på höstmötet i Madrid 11 oktober.
Europeisk specialistexamen: Examen arrangeras en gång årligen i augusti. Den är förlagd över två
dagar och skrivs i Frankfurt. Sedan 2016 är den i digitalt format. Antalet deltagare har sakta ökat. 2019
genomförde 107 examen, 96 var nya och 11 kom för att göra om en eller flera delar som de underkänts
i tidigare år. 43 av kandidaterna kom från Europa (däribland en från svensk) och resterande 64 från
länder utanför Europa. Den enskilt största gruppen kom från Saudi-Arabien med 25 deltagare. Av de
europeiska kandidaterna blev samtliga utom en godkända, bland icke-europeiska kandidater var
siffran något lägre, 53 av 64. Sammantaget godkändes 89 % av deltagarna. Kostnaderna för 2019 års
tentamen var 550 euro för kandidater från Europa och 750 euro för kandidater från andra länder.
Samma avgift gäller för 2020. Anledningen till differentieringen är att de sökande från Europa kommer

från länder som betalar avgift till EBDV/UEMS och dessa avgifter går delvis åt till kostnader gällande
arrangemanget av tentamen. Det pågår förhandlingar om att också kunna ge examen på en plats
utanför EU, i Mellanöstern, då detta skulle underlätta för deltagare från den regionen.
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, Orzone, som administrerar den digitala tentamen är från Göteborg och samarbetet
fungerar mycket bra. Tentamen rättas i princip i realtid så de godkända får diplom med sig hem
direkt innan avresa hem igen. Det finns länk på SSVs hemsida till EBDV och mer fullödig information
om examen.

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 dermato-onkologi 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 inklusive dermatologi. I många länder, främst de med försäkringsfinansierad
sjukvård kan sådana intyg krävas för att ha rätt att behandla och erhålla ersättning för dessa
patientgrupper.
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. I ETR
fastslås att en specialistutbildning inom dermatovenereologi bör innefatta minst 4 års tjänstgöring
inom specialiteten. I princip samtliga länder utom Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna har
slutexamina i tillägg till dokumentation under tjänstgöringstiden avseende uppnådda delmål.
Sucomission Guidelines: Under 2019 har EDF utformat nya europeiska guidelines inom IVIG, PDT,
skivepitelcancer, lymfogranuloma venerum samt malignt meanom. Dessa guidelines har passerat
subcomission för gransking/kommentering innan de blivit slutligt godkända.

STI subcommission: Medlemmar i STI subcomission deltar i interdisciplinära grupperna MJC Infection
Control and MJC Sexual medicine inom UEMS. MJC Sexual medicine har under 2019 påbörjat ett
arbete med att utforma en ETR (european training requirements) för sexual medicine, denna
beräknas godkännas av UEMS under 2020.
Ekonomi: Sektionens ekonomi är stabil. Sektionens bankkonto finns i Bryssel under kontroll av UEMS
central office. Avgiften till UEMS centralt baseras på sektionens inkomst. Under 2019 ökade
intäkterna för EBDV, främst kopplat till att ett ökat antal genomgick den europeiska
specialistexamen.
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