Invitation og program
Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde
17.-19. marts 2010
Tilmelding inden 1. marts 2010

Husk !
Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst
af posters.
Frist for abstracts 1. marts 2010.

DSB´s Kursuscenter
Knudshoved, Nyborg

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Danske Bedriftslægers Organisation

17. - 19. marts 2010
 63 31 23 00

Danske Arbejdsmedicineres Organisation
Foreningen af Yngre Arbejdsmedicinere

Onsdag d. 17. marts
15.00-17.30

DASAM generalforsamling
Der udsendes særskilt dagsorden til medlemmerne.

18.00-19.30

Middag

20.00-21.30

Poster viewing - årets høst af posters
I år med en lille forfriskning

Torsdag d. 18. marts
9.00-15.00

Det store emne: "Medicinsk uforklarlige symptomer - Udfordringer i
forskning og daglig kontakt med patienten" Ordstyrer: Maja Horst, CBS

09.00-10.00

Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser v. Nanna Mik-Meyer, CBS

10.00-11.00

Fremlæggelse af 3 patientcases, interaktivt med publikum v. Poul
Frost, Ann Kryger, Niels Ebbehøj

11.00-11.15

Pause

11.15-12.00

Medicinsk uforklarlige sygdomme: Epidemiologi og håndtering v. Per
Fink

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.00

Diagnose søges v. Peter Geisling

14.00-15.00

Paneldiskussion, afrunding. Med i panelet: Peter Geisling; Per Fink,
Ann Kryger, Poul Frost, Niels Ebbehøj

15.30-18.00

Frie foredrag

19.00

Festmiddag

22.00

Musik og dans den halve nat

Fredag d. 19. marts
09.30-11.30

Generalforsamlinger i Yngre Arbejdsmedicinere, Danske
Bedriftslægers Organisation og Danske Arbejdsmedicineres
Organisation
Der udsendes særskilt dagsorden til medlemmerne

11.30-12.00

Stående sandwich og kaffe

12.00-14.30

Lille tema: Unge forskere: Highlights fra årets høst af
afhandlinger

12.00-12.25
12.25-12.35

Cand.scient.pol.PhD Torsten Munch-Hansen: Forebyggelse af
sygefravær
Diskussion

12.35-13.00
13.00-13.10

læge.PhD Tine Halsen Malling: Glutathion Peroxidase 1 and asthma.
Diskussion

13.10-13.20

Pause

13.20-13.45
13.45-13.55

stud.med. Pernille Gabel: kryptorchisme blandt væksthusgartnere.
Diskussion

13.55-14.20

læge PhD Søren Rytter: Knee disorders due to kneeling work
demands. Data fremlægges af en af vejlederne
Diskussion

14.20-14.30

Tilmelding og betaling
Prisen for deltagelse i årsmødet med overnatning (én eller to nætter) er kr. 3200.
Man kan eventuelt vælge at deltage én dag, inklusiv frokost, eksklusiv aftensmad (pris 600
kr) eller én dag inklusiv frokost og aftensmad (1000 kr).
Tilmelding sker på e-mail nael@noh.regionh.dk senest 1. marts 2010. Af hensyn til betaling
og tildeling af værelser bedes du angive i tilmeldingsmailen, hvornår du regner med at
ankomme hhv. rejse.
Betaling: Du kan betale via EAN-nummer og skal i så tilfælde oplyse dette. Eller du kan
betale direkte til årsmødekontoen i Danske Bank, reg.nr: 1551, kontonr: 1551-0367 567.
Ved betaling er det vigtigt at angive, hvem betalingen dækker!

Frie foredrag
Et overblik over den arbejds - og miljømedicinske 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 aktiviteter.
Som en følge af sidste års succes med "de små sygdomme" er kasuistikker med specielle
og/eller sjældne historier meget velkomne under dette punkt.
Tidsfrist for indsendelse af abstracts er 1. marts 2010. 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 .
Abstracts sendes til:

Vivi Schlünsen vs@mil.au.dk

Poster
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)! Fra 20.00 –
21.30 onsdag d. 18. marts skal posteren være bemandet, så interesserede kan stille
spørgsmål og komme med kloge kommentarer.
Af hensyn til ophængning vil vi gerne senest 1. marts 2010 vide, hvor mange postere I
medbringer, hvor store de er, og hvad emnet for posteren er. Send en mail til Vivi
Schlünssen (vs@mil.au.dk)

