Referat årsmødegruppe møde 17. maj 2010 ArbejdsTilstede: Øyvind, Simon (SGB), Poul (PF), Elanor (ERJ) , Vivi (VS)
Afbud: Niels (NE), Ann (AK), Nanna (NE), Zuzanna (ZC), Tine (TSR)
Beslutnings struktur: Vi fastholder onsdag – fredag. Kursuscentret i Nyborg er bestilt 16 – 18
marts 2011
Desuden fastholdeer vi de samme ”klumper” vi havde sidste år, men tilføjer en
paralletsession for psykologoger parallelt med det store tema. Nedenfor ses det – megetforeløbige program:

Onsdag d. 16. 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 (ERJ, VS). Gin – Tonic blev foreslået!

Torsdag d. 17. marts
9.00-15.00

Det store emne: "Miljømedicin – fra forskning til klinik (NE, AK, PF,
(ERJ)
Strøtanker: Hvad vil vi gerne have svar på i sessionen? Mulige
miljømedicinske temaer (hormonforstyrrende stoffer, luftforurening,
tungmetaller, indeklima). Hvordan er den kliniske miljømedicin
organiseret i andre lande? Inddrag eksempler fra de
arbejdsmedicinske kliniker. Vi vil høre en VIP tale! Til slut i sceancen
skal vi vide: Hvad gør vi nu, hvordan kommer vi videre. HUSK AT
INVITERE MARTIN SILBERSMIDT SOM MULIG MEDARRANGØR)

9.00-15.00

Parallelsession: tentativt emne: Definition af centrale psykiske
diagnoser – forskelle og ligheder i ICD10 diagnoser nationalt og
internationalt (”tillægsdiagnoser”).
SGB vil samle arbedsgruppe af psykologer, som til næste møde har et
mere konkret oplæg klart.

15.30-18.00
19.00

Frie foredrag (ERJ, VS)
Festmiddag (Med Anders ørskov som festtaler???, Elanor har kontakt
til ham)
Musik og dans den halve nat ( Vi vil have samme band, ØO bestiller)

22.00

Fredag d. 18. 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: patienthistorier fra klinikkerne (ØO)

Andre opgaver:
Kontakt til kursuscenter m.m: (NE)
Programansvarlig m.m.: (TSR)

Forslag til temaer til kommende årsmøder:
-Hvad rører sig indenfor faget: samarbejdsprojekter nationalt/internationalt – tværfaglige
projekter
-Er arbejde sundt?
-Helbredseffekter af nanopartikler
-MCS

Næste møde:
30. september 10.00 – 14.00 i Øyvinds sommerhus
Store tema møde: frokostmøde 17. juni i Århus, Elanor bestiller bord.

