
UEMS och EBMG
Våra europeiska organisationer



Union Européenne des Médecins Spécialistes
UEMS

• Är en NGO för EU-ländernas medicinska specialistorganisationer och 
associerade länder. Har 37 medlemsländer, 43 specialistsektioner, 5 
arbetsgrupper och  tre kommittéer och samlar ca 1,6 miljoner specialister i 
Europa

• Bildades 1958 i samband med att Romfördraget om EU undertecknades att 
vara en kontaktpunkt mellan de europeiska läkarna och EU myndigheterna 
om läkarnas specialist- och vidareutbildning

• Består av de olika nationella yrkesförbunden, för Sveriges del av 
Läkarförbundet

• Varje medicinsk specialitet godkänd enligt Direktivet 2005:36EC kan bilda 
en sektion och Klinisk genetik godkändes som sådan 2009 

• Tillsammans arbetar man för att harmonisera och kvalitetssäkra läkarnas 
specialist- och vidareutbildning 



Vad gör UEMS?

• UEMS har som mål att harmonisera specialistutbildningarna samt 
förbättra standarden på specialistutbildningarna och hälso- och 
sjukvården i Europa. 

• Man verkar för en ökad rörlighet av specialister inom Europa

• Verkar för professionens olika intressen t.ex. rätten till kontinuerlig 
professionell vidareutbildning (CPME) 

• Vill främja de ovanstående målen genom att påverka 
medlemsländerna och EUs organ i frågor som rör den medicinska 
professionen





UEMS organisation

• UEMS Council som består av medlemsorganisationerna i 37 Europeiska länder

• Sektionerna som representerar 43 EU-godkända medicinska specialiteter.
• Varje land kan utse två representanter i varje specialitet. Det är medlemsorganisationen som 

på förslag av den nationella sektionen utser representanterna, för Sverige Ulf Kristoffersson 
och Elisabeth Syk-Lundberg

• Det är frivilligt för en nationell specialistförening att söka medlemskap
• Sektionerna ekonomi baseras enbart på medlemsavgifter och intäkter från EACCME och 

vinstgivande aktiviteter
• Läkarförbundet bridrar till att täcka kostnaderna för deltagande i UEMS aktiviteter med 

10000 kr per år. 

• För verksamhetsområden som är av intresse för flera sektioner kan på förslag från 
minst två sektioner en Multidiciplinary Joint Committee (MJC) bildas.En MJC har 
samma status som en sektion inom UEMS. Det finns för närvarande 14 MJC



UEMS kommittéer, ”ackrediteringsråd”

• EACCME – European Accreditation Council for CME
• Ackrediterar icke-nationella utbildningar och konferenser genom att tilldela 

CME-poäng

• ECAMSQ – European Council for Accreditation of Medical Specialist 
Qualifications

• Certifiera medicinsk specialistutbildning grundad på en harmoniserad 
europisk standard utvecklad av professionen inom UEMS

• CESMA – Council for European Specialists Medical Assessment
• En kommittee med syftet att bistå med råd och rekommendationer för 

europeiska examination av medicinska specialister. CESMA kommer att 
bredda sin verksamhet genom att bjuda in även andra medicinska 
professioner att ansluta sig till systemet



Sektionen för klinisk genetik

• MJC från 2006
• EU-godkänd specialitet 2009
• Sektionen bildad 2013
• Är den medicinska professionens företrädare i EBMG
• Har gjort och gör:

• Uppdaterat den europeiska rekommendationen om specialistutbildningen
• Tagit fram ETR – ”European Training Requirements”, handledning till 

specialistutbildningen
• En europeisk examen som kommer att kunna avläggas första gången i samband med 

ESHG-mötet i Milano
• Planerar att inom ramen för EBMG-samverkan ta fram en ackrediterad CME 

plattform som kan komma att ge titeln ”Fellow of the Medical Division of EBMG, 
FMDEBMG”; diskussioner pågår.



European Board of Medical Genetics - EBMG

• Bildades 2012 för att ansvara för en europeisk plattform för att 
kvalitetssäkra kompetenser inom den genetiska professionen, medicinska 
specialister, genetiska vägledare och sjukhusgenetiker – tre sektioner som 
samverkar. Ett ”governing board” med 3x10 medlemmar

• GV och SG saknar en organisation motsvarande UEMS. För att kunna 
förbättra möjligheten till europeisk harmonisering och anställbarhet har GV 
och SG sektionerna tagit fram en kompetensprofil, ett ”European diploma” 
som ett tecken på en uppnådd gemensamt överenskommen kompetens

• Olika krav för att bli registrerad beroende på nationell status, legitimation, 
nationell professionell examen, eller inget alls

• För läkarna som genom direktivet har en europeisk status kommer EBMG-
MD och UEMS gemensamt erbjuda en europeisk examen samt ett CME-
program
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UEMS EBMG-MD examen

• Skriftlig och muntlig examen 

• Första momentet på förmiddagen är en skriftlig examen med flervals-
och kortsvarsfrågor 

• Andra momentet, efter lunch är en muntlig examination där man får 
diskutera handläggningen av ett fall med en examinator (OSCE). Vid 
examinationen finns också en observatör som bedömer examinanden 
och samspelet med examinatorn

• Första examenstillfälle i samband med ESHG konferens i Milano 2018

• Denna examination är en test till vilken vi söker frivillgia
försökspersoner


