
 

 

Invitation og program 

Arbejds‐ og Miljømedicinsk Årsmøde 20.-22. marts 2019 

 

Uddannelse og kompetenceudvikling for psykologer og læger 
indenfor det arbejdsmedicinske felt 

 

 

 
 
 

 

Husk 
I år kun sessioner med frie foredrag 

Frist for abstracts er 1. marts 2019.  
(Posters vil i år omhandle visionsarbejde) 

 

 
DSB´s Kursuscenter, Knudshoved, Nyborg, 2019 

 
 

 
 
  
  



 

 

Kære Alle,  
 

I år er Årsmødet ekstraordinært udvidet med en ekstra halv dag, fordi emnet er 
omfattende og programmet er ambitiøst. Blandt andet fordi der i år afholdes et 
ekstraordinært, spændende oplæg torsdag morgen, arrangeret af VAM 

Virksomhedsnær Arbejdsmedicin, om sundhedsfremmende initiativer på 
virksomheder i forskellige dele af verden. 

 
På Årsmødes første dag, onsdag eftermiddag/aften, afholdes middag og DASAM 
generalforsamling, efterfulgt af socialt samvær og evt. møder. 

 
Udvidelsen vil ikke være forbundet med ekstra udgifter for deltagerne, da prisen 

vil være den samme uanset om man overnatter en eller to nætter. 
Eftersom vi mødes om eftermiddagen/aftenen den første dag kan onsdagen 

bruges som arbejdsdag. 
 
Årsmøde 2019 handler om;  

 
Uddannelse og Kompetenceudvikling for læger og psykologer 

 
Vi ser frem til tre spændende dage med vedkommende dialog og debatter på 
tværs af vores speciale. 

 
Årsmødegruppen har arbejdet med dette meget indholdsrige emne. Vi er blevet 

bekræftet i at uddannelse og kompetenceudvikling er en kontinuerlig proces, der 
berører faglige og menneskelige kompetencer. Det stiller krav til arbejdets 
rammer og form. Der er behov for forståelse, velvilje, vedholdenhed og 

engagement. Uddannelse og kompetenceudvikling skal give mening personligt, 
gensidigt, i en klinisk hverdag og i fremtiden. På to dage har vi ikke kunne 

inddrage alle elementer.  
 
Vi har arbejdet på et program der giver status og gensidig indsigt. Der er fokus 

på læger, speciallægers og psykologers uddannelse aktuelt, samt perspektiver og 
inspiration vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling i fremtiden. 

Programmet er fyldigt, med det fokus, at Årsmødet er en lejlighed, hvor vi kan 
samle trådene og alle kan blive opdateret bl.a. på det omfangsrige arbejde, der 
foregår i de mange udvalg 

 
Vi har forsøgt at skabe en rød tråd imellem arbejdet i de forskellige udvalg, med 

fokus på aktuel status over fremtidsperspektiverne. Vi har inddraget 
nøglepersoner fra udvalgene, som tovholdere i workshops i løbet af årsmødet.  
 

Da uddannelse og kompetenceudvikling er en kontinuerlig proces og et fælles 
ansvar, har vi forsøgt at igangsætte en proces med refleksioner på emne, inden 

årsmødet. Klinikkerne er på forhånd blevet bedt om at tage stilling til spørgsmål 
vedrørende den aktuelle uddannelse samt give forslag og ønsker for fremtiden, 
på tværs af faggrupperne. 
  



 

 

Programmet er opbygget således: 

Dag 1  

Middag, DASAM Generalforsamling og underholdning. 

Dag 2  
 Formøde om sundhedsfremmende initiativer på virksomheder i 

internationalt perspektiv.  
 Status over den aktuelle uddannelse til speciallæge og psykologer, således 

at vi har et fælles udgangspunkt.  
 Oplæg med perspektiver på fremtidig uddannelse og kompetenceudvikling 

belyst for Danmark og fra andre Nordiske lande.  

 Status og udviklingsmuligheder på samarbejdsflader til andre lægelige 
specialer.  

 Status på selskabets visionsarbejde. 
 

Dag 3  
 Frie foredrag over forskning og andre aktiviteter indenfor specialet.  
 Workshop med fokus på udvikling af samarbejdet imellem læger og 

psykologer samt faggruppernes fælles samarbejde. 
 

Årsmødet vil blive rundet af med en status: 
- Hvad tog vi med os hjem af vigtige pointer fra Årsmødet 
- Hvad er status i forhold til at gøre brug af vores nye viden 

- Hvordan arbejder vi videre med temaerne herunder samarbejde i og 
udenfor afdelingerne. 

For at sikre at uddannelse og kompetenceudvikling får en fortsat central plads i 
vores dagligdag arbejder vi på, at emnet skal følges op, i første omgang på et 
fremtidigt temamøde/medlemsmøde. 

 
 

Vi ser frem til et spændende årsmøde. 
 
Vel mødt!  

 
 

 
 

Med venlig hilsen Årsmødeudvalget ved 

 
Harald Meyer, Lene Bech Jeppesen, Margrethe Bordado Sköld, 

Milene Torp Madsen, Nanna Hurwitz Eller, Sanna Koch Autrup og 
Tina Elisabeth Storm Khwaja 

 
 

 

 
 

 

 
  



 

 

Dag 1 - Onsdag den 20. marts 2019 
 

Kl. 17.30-18.15 Middag 
 
Kl. 18.15-19.45 DASAM generalforsamling 

 
Kl. 20.00 – Socialt samvær og underholdning ved Mikkel R. Karlsen, hypnotisør 

og psykologisk entertainer  

 

 

Dag 2 - Torsdag den 21. marts 2019 
 

Kl. 7.30-8.15 Morgenmad 
 
Kl. 08.15-09.45 Formøde: Sundhedsfremme på arbejdspladsen: 

 
VAM Virksomhedsnær Arbejdsmedicin inviterer ALLE DASAM’s medlemmer til et 

spændende oplæg ved Dr. Rodrigo Rodriguez-Fernandez, SOS 
international. 
 

Dr. Rodrigo Rodriguez-Fernandez præsenterer sine meget spændende erfaringer 
og resultater med sundhedsfremmende initiativer på virksomheder i forskellige 

dele af verden. I forlængelse af, at WHO betragter stigningen i kroniske 
sygdomme som en ”global epidemi”, er der kommet tiltagende fokus på 
arbejdspladsernes rolle i forebyggelsen. Dr. Rodriguez-Fernandez viser os 

eksempler på programmer fra både mindre og meget store arbejdspladser i hele 
verden, som med held har indført sundhedsprogrammer, der målbart har 

reduceret byrden af kroniske sygdomme. Og med store arbejdspladser menes 
der i denne sammenhæng noget, som kan sammenlignes med en middelstor 
dansk købstad - hvilket naturligvis gør noget godt for databehandlingen. Og ja, 

det nytter noget at gøre arbejdslivet sundere. Så kom og lyt og bliv en glad og 
inspireret arbejdsmediciner.  

 
Årsmøde DASAM: Uddannelse og kompetenceudvikling for psykologer og 
læger indenfor det arbejdsmedicinske felt 

 
Plenum: Status for specialisering og kompetencekrav  

 
Kl. 10.00-10.30 
 

”Refleksioner vedrørende uddannelse” v/ Kristine Sarauw Lundsgaard, læge i 
hoveduddannelse i samfundsmedicin og ph.d. studerende om 

speciallægeuddannelse, Arbejds- og socialmedicinsk afdeling, Holbæk Sygehus. 
 

Kl. 10.30 – 11.30 – Psykologers videreuddannelse 
 

 Psykologers faglighed og kompetencer 

 
 Opbygning af psykologers uddannelser samt uddannelses- og 

kompetencekrav til psykologer på tværs af klinikker v/ Formand for SAP, 
Morten Willert. 

 



 

 

 Psykologer i Arbejdsmedicin – udsyn – hvad er der brug for fremadrettet 
indenfor feltet v/ ledende psykologer Pia Ryum, Karen Brask og Souschef 

Kent J. Nielsen. 
 
Kl. 11.30 – 11.45 Pause 

 
Kl. 11.45 – 12. 45 Lægers videreuddannelse 

 
 Nuværende generelle grunduddannelse af speciallæger i arbejdsmedicin 

v/formand for YAM og juniorinspektor Margrethe Bordado Sköld 

 
 Videreuddannelsesudvalget præsenterer  

- Den nye målbeskrivelse  
- Kravene til forskningsprojektet 

v/ formand Janne Julie Møller 
 

 Kursusudvalget: Status og fremadrettet v/ formand Gert Thomsen 

 
Beretning fra afdelingerne og refleksion af dette v/PKL Nord, Anette Kærgaard og 

PKL Øst, Ann Kryger 
 
Kl. 12:45-13:45 Frokost 

 

 
 

Parallelle sessioner: Efteruddannelse og kompetenceudvikling 
 

For psykologer 
 
Arbejdsspørgsmål: Hvordan sikrer vi den bedste uddannelse og vedholdende 

høje faglighed indenfor det arbejdsmedicinske felt? 
 

Kl. 13.45-14.55: Input fra hvordan de gør i de nordiske lande:  
Oplæg v/ Sanna Koch Autrup m. fl. 
           

1) Hvordan er specialistuddannelsen til psykolog opbygget i Norge, Sverige 
og Finland? 

2) Hvilke overbygnings-og specialiseringsmuligheder er der i de øvrige 
nordiske lande? 

 

14.55-15.05 Pause 
 

15.05 -16.20  
Nuværende muligheder for overbygning/specialisering for psykologer i 

arbejdsmedicinen  
 
Drøftelse m. oplæg v/ Daniel N. Ditlevsen og Lene B. Jeppesen 

 
 Udfordringer forbundet med specialistuddannelser målrettet/tilpasset det 

arbejdsmedicinske felt. 
 Inspiration fra erfaringer med opbygningen af specialistuddannelse i 

neuropsykologi/ specialpsykologuddannelse under Sundhedsstyrelsen. 



 

 

 Behov for mere formel uddannelse af psykologer i arbejdsmedicin, fælles 
kurser, supervision og udvekslingsbesøg på tværs af klinikkerne? 

 
Diskussion af dagens sessioner + den videre proces.  
 

KL. 16.20 – 16.30 Pause 

 

 
For læger 
 

Arbejdsspørgsmål: Hvordan sikrer vi den bedste uddannelse og vedholdende 
høje faglighed indenfor det arbejdsmedicinske felt? 

 
Kl. 13.45 – 14.55 Oplæg fra vores nordiske naboer  
 

1) Hvordan er speciallægeuddannelsen til arbejdsmediciner opbygget  
i Norge, Sverige og Finland? 

 
2) Hvilke overbygnings-og specialiseringsmuligheder er der i de øvrige 

nordiske lande? 

 
 Fra Norge er oplægsholder Tor Erik Danielsen, overlæge i Arbejdstilsynet. 

 
 Fra Finland er oplægsholder Heikki Frilander, Specialist i företagshälsovård 

och arbetsmedicin Arbetshälsoinstitutet/Arbetsmedicin. 

 
 Fra Sverige Urban Svensson, Centralt Medicinskt Ledningsansvarig läkare 

Studierektor, Företagsläkare/MRO, AB Previa 
 

Kl. 14.55 -15.05 Pause 

 
Kl. 15.05 – 15.30  

 
 Hvilke muligheder er der for nuværende i forhold til at opkvalificere sin 

uddannelse indenfor toksikologi, allergologi og dermatologi? 

Oplæg v/ Paula Hammer, Caroline Curtz og Harald Meyer 
 

Kl. 15.30 – 16.20 Diskussion af dagens sessioner 
 
KL. 16.20 – 16.30 Pause 
 

 

Kl. 16. 30 – 18.00 Generalforsamlinger YAM, DBO/VAM, DAMO og SAP/ 
tværregionalt psykologmøde.  

 
Kl. 18:00 – 19:00 Pause 
 

Kl. 19.00 Festmiddag, postere og fest 

 

 

 
  



 

 

Dag 3 - Fredag den 22. marts 2019 
 

Kl. 7.30-9.30 Morgenmad 
 
Kl. 09.30-12.00 (inkluderet 1 x pause) 

 
Frie foredrag inkl. nylige ph.d. afhandlinger.  

 
Kl. 12.00- 13.00 Frokost 
 

Optimering af det tværfaglige samarbejde - Oplæg og workshop 
 

Arbejdsspørgsmål: Hvordan sikrer vi en optimal udnyttelse af hinandens faglige 
kompetencer til at løse kerneopgaverne bedst muligt for patienterne? 

 
Workshop v/ Ole Carstensen og Morten Willert som tovholdere.  
 

Kl. 13.00-13.45 Oplæg:  
 

Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet: Samarbejde på 
tværs – hvorfor er det udfordrende, og hvad skal der til for, at det lykkedes?  
v/ Sine Lehn- Christiansen, lektor ved RUC, forsker m. ansættelse på 

Rigshospitalet.  
 

Kl. 13.45 -14.00 Pause + fordeling i grupper 
 
Kl. 14.00-14.45 Tværfaglig workshop i små grupper med cases 

 
Workshopspørgsmål: 

 Hvad har vores patienter brug for? 
 Hvordan kan lægerne og psykologerne bruge deres faglighed i et 

samarbejde om kerneopgaverne? 

 Hvordan og hvor kan tværfagligheden styrkes? 
 

 
Kl. 14.45-15.00 Afrunding 
 

Hvad vil vi gøre mere af (både psykologer og læger) hver for sig og sammen? 
 

 
 
 

Vel mødt! 
 

Med venlig hilsen, 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 2019.  

 

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: Harald Meyer, harald.william.meyer@regionh.dk 

   
 
Postere: 

Posters vil i år omhandle visionsarbejde. 
Visionsudvalgets fire arbejdsgrupper og det nystiftede Selskab for 

arbejdspsykologer, SAP, vil præsentere sit arbejde, planer og tanker 
fremadrettet. 
Efter festmiddagen til omkring kl. 22 skal posteren være bemandet, så 

interesserede kan stille spørgsmål og komme med kloge kommentarer. 
 

   
  

 
  



 

 

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 2019.  
 

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! 


