Invitation og program
Arbejds‐ og Miljømedicinsk Årsmøde
5. ‐ 6. april 2018
Tilmelding senest 1. marts 2018

Husk:
Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst af posters.
Frist for abstracts er 1. marts 2018.

DSB´s Kursuscenter, Knudshoved, Nyborg, 5.april – 6. april, 2018

Dag 1: Torsdag d. 5.april
Kl. 10:00- 12:00 Hovedemne – Højt specialiserede
funktioner.
 Kl. 10:00-10:25 Repræsentant fra Sundhedsstyrelsen.
Oplæg om den politiske baggrund for højt specialiserede
funktioner
 Kl. 10:25-11:15 Eksponeringskammer: tværfagligt
samarbejde og praktisk udførelse: Claus Johnsen overlæge
Klinik for Allergi, Gentofte Hospital / David Sherson
overlæge Lungemedicinsk Afdeling og Arbejdsmedicinsk
Klinik Odense Universitetshospital.
 Kl. 11:15-11:25 Pause
 Kl. 11:25-12:00 Asbestose, Øyvind Omland overlæge
Arbejdsmedicinsk Klinik Aalborg Universitetshospital/
klinisk professor Aalborg Universitet.
 Kl. 12:00-12:45 Frokost
Kl. 12:45-14:00 Parallelle sessioner 35 min hver,
deltagerne udvælger 2 af 3.


Kl. 12:45-13:20 PTSD - diagnosticering og
opmærksomheder ved arbejdsfastholdelse.
Louise Schwartz, Behandlingsleder/ledende psykolog
Afdeling for Traume og Torturoverlevere. Psykiatrien,
Region Syddanmark

 Kl. 12:45-13:20 Giftlinjen BBH - Ellen Bøtker Pedersen
overlæge, områdeansvarlig i Giftlinjen / Niels Ebbehøj
overlæge.
 Kl. 12:45-13:20 Udbrændthed- en brugbar diagnose?
Kurt Bjerregaard Stage, overlæge – Veteranteam.
Psykiatrisk afdeling Odense.



Kl. 13:25-14:00 PTSD – diagnosticering og
opmærksomheder ved arbejdsfastholdelse.
Louise Schwartz, Behandlingsleder/ledende psykolog
Afdeling for Traume og Torturoverlevere. Psykiatrien
Region Syddanmark

 Kl. 13:25-14:00 Giftlinjen BBH - Ellen Bøtker Pedersen
overlæge, områdeansvarlig i Giftlinjen / Niels Ebbehøj
overlæge.
 Kl. 13:25- 14:00 Udbrændthed – en brugbar diagnose?
Kurt Bjerregaard Stage, overlæge – Veteranteam.
Psykiatrisk afdeling Odense.

 Kl. 14:00-14.15 Pause
 Kl. 14:15-15:45 Del-generalforsamlinger YAM, DBO,
DAMO og tværregionalt psykologmøde
 Kl. 15:45-16:00 Pause
 Kl. 16:00-18:30 DASAM Generalforsamling
 Kl. 19.00 Festmiddag, postere og fest
Dag 2: Fredag d. 6.april
 Kl. 09:30-12:00 Frie foredrag inkl. nylige ph.d.
afhandlinger.
 Kl. 12:00- 13:00 Frokost
 Kl. 13:00- 14:15 Oversigtsforelæsning omkring specifik
inhalations challenge. Paul Cullinan, Brompton, UK,
kommende adjungeret professor AMK i Odense. Leder af
Jack Pepys Inhalation Challenge Lab.
Vel mødt mvh Årsmødeudvalget.

Frie foredrag:
Et overblik over den arbejds‐ og miljømedicinske samt
arbejdspsykologiske aktivitet i Danmark
Vi vil gerne præsentere foredrag der dækker nyere forskning,
kasuistikker, praktiske erfaringer, udredningsarbejder eller teoretiske
overvejelser. Målet er at give et bredt billede af inspirerende og aktuelle
arbejds‐ og miljømedicinske, samt arbejdspsykologiske aktiviteter.
Tidsfrist for indsendelse af abstracts er 1. marts 2018.
Abstractet må maksimalt fylde en A4 side, inklusive figurer og tabeller.
Der skal anvendes 1 ½ linjeafstand og Calibri, punkt størrelse 12 (Titel
14, fede typer). Understreg navnet på den præsenterende forfatter. I
tilfælde af flere indsendte abstracts end der er plads til, vil arrangørerne
udvælge efter hårde kvalitetskriterier!
Der er afsat 10 minutter til hvert foredrag og fem minutter til
efterfølgende diskussion.
Du vil modtage en bekræftelse på at vi har modtaget dit indlæg. I fald du
ikke hører yderligere indenfor 14 dage, er dit oplæg accepteret.
Abstracts sendes til: Tina Elisabeth Storm Khwaja,
tiek@regionsjaelland.dk
Postere:
Mange af årsmødets deltagere har præsenteret spændende resultater ved
nationale og internationale konferencer, som vi andre også kan have
fornøjelse af.
Vi vil derfor opfordre jer til at medbringe årets mest spændende
poster(e)!

Efter festmiddagen til omkring kl. 22 d. 5/4 2018 skal posteren være
bemandet, så interesserede kan stille spørgsmål og komme med kloge
kommentarer.
Af hensyn til ophængning vil vi gerne senest 1. marts 2018 vide, hvor
mange postere I medbringer, hvor store de er, og hvad emnet for
posteren er.
Mail vedr. posters sendes ligeledes til:
Tina Elisabeth Storm Khwaja, tiek@regionsjaelland.dk
Tilmelding og betaling
Prisen for deltagelse i årsmødet med overnatning er kr. 2500.
Man kan eventuelt vælge at deltage én dag, inklusiv frokost, eksklusiv
aftensmad (pris 750 kr.) eller én dag inklusiv frokost og aftensmad (1200
kr.).
Tilmelding sker på e‐mail nell0005@bbh.regionh.dk senest 1.marts 2018.
Af hensyn til betaling og tildeling af værelser bedes du angive i
tilmeldingsmailen, hvornår du regner med at ankomme hhv. rejse.
Ved mange tilmeldinger kan det være nødvendigt at to skal dele værelse.
Angiv derfor også hvem du eventuelt ønsker at dele værelse med.
Betaling:
Du kan betale via EAN‐nummer og skal i så tilfælde oplyse dette.
Du kan også betale direkte til årsmødekontoen:
Danske Bank: Reg.nr: 1551, Kontonr: 1551‐0367 567.
Ved betaling er det vigtigt at angive, hvem betalingen dækker!

