
Invitation og program  
 

Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde 
 

19 marts-20 marts 2015 
 

Tilmelding senest 1. marts  2015 
 

 
 

Husk !         
Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst af posters. 

                    Frist for abstracts 1.marts 2015.  
 

DSB´s Kursuscenter 
Knudshoved, Nyborg 
19. marts – 20. marts 
2015 



 

Program for årsmøde 2015 
 
Torsdag d. 19 marts 
 

9,30 – 10,00. Ankomst (Postere fra året hænges op) 
 
10-14 Store tema: Toksikologi 

10,00 – 10,45. Klinisk toksikologi med fokus på industrielle og 
miljømæssige eksponeringer. Dag Jacobsen, Professor, Akut Medicinsk 
Klinik, Ullevål Sykehus, Oslo 
 

10,45 – 11,10. Neurotoksikologi.  Philippe Grandjean, Professor, Odense 
Universitet og Harvard University. 
 

11,10 – 11,35. Kemisk induceret kræft. Karin Broberg Palmgren, Docent, 
Arbets- och Miljömedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund. 
 

11,35 – 12,00. Arbejdsbetinget kontakteksem i 2010 i Danmark og 2 års 
opfølgning.  Tanja Korfitsen Carøe, PhD studerende, Arbejds- og 
Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 

 
12,00 – 13,00 Frokost 
 

13,00 – 13,20. Klinisk Toksikologi DK de sidste 25 år og de næste 10 år 
Peter Jacobsen, Overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital 
 

13,20 – 13,40. Lunge toksikologi, humane studier. Torben Sigsgaard, 
Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.  
 

13,40 – 14,00. Lunge toksikologi, dyreeksperimentielle studier. Søren 
Thor Larsen, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø.  
 

14,00 – 14,25. Reproduktoions toksikologi. Karin Sørig Hougaard, 
Seniorforkser, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

 
14,25 – 14,40. Pause 
 



14,40 – 14,55. Skytter og bly. Kasper Grandahl, 1. reservelæge 
Arbejdsmedicinsk Klinik, Køge Sygehus. 
 

14,55 – 15,10. PCB i indeklimaet.  Harald Meyer, Koncernoverlæge, 
Rockwool International A/S. 
 

15,10 – 15,25. DK-JEM – Hvad kan den bruges til. Jens Peter Bonde, 
Professor, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. 
 

15,25 – 15,40. Forebyggelse af kviksølvudsættelse ved primitiv 
guldudvinding. Jane Frølund Thomsen, Overlæge, Arbejds- og 
Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 

 

15,40 – 15,55. Pesticidbetingede sygdomme i U-lande. Erik Jørs, 
Overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitets Hospital 

 
16,00 – 18,30. DASAM generalforsamling 
 
19,00. Festmiddag og fest 
 
 
 

Fredag d. 20. marts 
 
9,30 – 12,00. Frie foredrag. Indledes med 4 inviterede oplæg om centrale 
områder indenfor den arbejdsmedicinske forskning de sidste 35 år 
 
12,00 – 12,45. Frokost 
 
12,45 – 13,30. Frie foredrag fortsat.  
 
13,30 – 15,00. De små generalforsamlinger YAM, DBO og DAMO 
 

 
 
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 2015. 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: 
 

Rolf Petersen          rpt@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)! Fra 12,45 – 
13,30 fredag d. 20.03 skal posteren være bemandet, så interesserede kan stille spørgsmål 
og komme med kloge kommentarer. 
 
Af hensyn til ophængning vil vi gerne senest 1. marts 2015 vide, hvor mange postere I 
medbringer,  hvor store de er, og hvad emnet for posteren er.  Send en mail til Rolf 
Petersen            rpt@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 Nanna.Hurwitz.Eller@regionh.dk senest 1. marts 2015. 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!  
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