
Union Européenne des Médecins Spécialistes



Vad är UEMS?

• Non-profit non govermental organization för EU-ländernas 
nationella medicinska specialistorganisationer och associerade länder. 
Organisationen har 37 medlemsländer, 43 specialistsektioner och 
styrelser, samlar ungefär 1,6 miljoner specialister i Europa



Vad gör UEMS?

• UEMS har som mål att harmonisera specialistutbildningarna i 
Europa, förbättra standarden på specialistutbildningarna och 
hälso- och sjukvården i Europa. Man strävar efter att öka 
rörligheten av specialister i Europa. Försvarar professionens 
intressen (som CPME). Vänder sig till medlemsländernas 
nationella myndigheter och EU:s organ för frågor om som rör 
den medicinska professionen och för att främja de uppräknade 
målen ovan.  



UEMS organisation

• UEMS är en komplicerad organisation med många olika organ, några som 
är bra att känna till är: 
– UEMS council – de 37 medlemsländerna, Läkarförbundet representeras av UFO:s 

ordförande (delegationschef).
– UEMS exekutive – bl. a. president, ordförande och kassör. 
– UEMS enlarged executive – består av executive + vicepresidenter
– UEMS sekretariat i Bryssel– sköter den operativa verksamheten. Våra kontakter 

sker mestadels med dem.

• För att arbeta med målen har man skapat:
– Specialistsektioner 
– Arbetsgrupper – inom olika områden (post graduate training, eHealth, medical

practice, Ethics)



Ackreditering

• Det finns tre ackrediteringsråd, dessa arbetar med ackreditering av 
kursgivare och anordnar europeiska specialistexamina:
– EACCME 
– ECAMSQ 
– CESMA (the Council for European Specialist Medical Assessment )

•

• UEMS har uppdragit åt LIPUS att ackreditering av svenska 
kursgivare



The European Accreditation Council for CME 
(EACCME®)
Under the impulse of a growing shift from voluntary to 
mandatory CME-CPD in Europe, the European Union of
Medical Specialists (UEMS) set up the European
Accreditation Council for Continuing Medical Education
(EACCME®) in October 1999.
The UEMS-EACCME® began its activities in January 2000 
with the mutual recognition of accreditation of EU-wide
and international CME-CPD activities for live educational
events through the awarding of European CME credits
(ECMECs) to individual medical specialists, allowing the 
recognition and exchange of CME credits between all 
European countries.

https://www.uems.eu/areas-of-expertise/cme-cpd/eaccme/what-is-european-accreditation




Viktiga frågor under senare år

• Fastställa curriculum för nya inriktningar (tex 
neurointervention) verka för neurospecialiteterna hålls 
samman på europiesk nivå

• Bevaka att fortbildning för specialister (tex EU direktiv att 
årligen rapportera status för fortbildning i landet)

• LIPUS skapades ist f IPULS

• Organisera/ harmonisera specialistexamina – nationell eller 
europieisk

• Akutläkarfrågan



Uppgifter framåt

• Arbeta med europeisk specialistexamen (Brexit, frågebank, öka 
antalet som gör examen)

• Närma EAN och UEMS (vetenskapliga och professionella 
organisationerna, bra europeiska riktlinjer etc)

• Se till att avgifter för kurser blir rimliga

• Säkra hög standard på specialister

• Främja kontakter mellan de nationella neurologiska sällskapen 

• Stärka neurosjukvården


