”MILJØMEDICIN I EN BRYDNINGSTID”
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)
inviterer til
Temamøde om Miljømedicin
Den 15. september 2020 kl. 12.30 – 15.30
Odense Mødecenter,
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
(i forlængelse af, og samme sted som DASAMs generalforsamling)

Alle interesserede er velkomne. Det er gratis for medlemmer af DASAM.
Øvrige betaler 300 kr. Tilmelding og betaling til: jahb@rn.dk

PROGRAM
12:30 -12.35

Jakob Bønløkke, Aalborg Universitetshospital: velkomst og information om
dagen

12:35-13:00

Inviteret infektionsmediciner: COVID-19 pandemien fra en miljømedicinsk
vinkel. Er en rent hygiejnemæssig tilgang tilstrækkelig eller er bredere
miljømedicinsk viden og tankegang nødvendig for at forstå og bedre
forebygge sygdommen? (evt. suppleret af Paula Hammer og Jakob Bønløkke)

13:00-13:15

Martin R. H. Hansen, Afdeling for Infektionssygdomme ved Aarhus
Universitetshospital: ”Er luftbåren smitte med husdyr-MRSA (MRSA CC398)
fra svinefarme mulig? Eksisterende evidens og planer for et epidemiologisk
studium baseret på GIS (Geografiske Informations Systemer) og
meteorologiske data”

13:15-13:30

(navn følger) Institut for Folkesundhedsvidenskab, AU: orientering om
pågående udredning af, om der er helbredsrisiko ved at bo nær en svinefarm.
Hvad er baggrunden for at SST har bedt om denne udredning?

13:30-13:45

Margrethe Bordado Sköld, BBH: Miljømedicin – muligheder og visioner.
Perspektiver fra en yngre arbejdsmediciners synspunkt.

13:45-14:10

Pause

14:10-14:30

Lars Brandt, OUH og SDU: ”Bekymring blandt nuværende og tidligere borgere
i Grindsted, om de helbredsmæssige konsekvenser fra det kemiske affald, der
i perioden 1924-1970 udledtes fra Grindstedværket”

14:30-14:50

Philippe Grandjean, SDU: Tillid er godt, men kontrol er bedre – Om
misinformation i forskningen. (Baggrunden er misvisende eller tilbageholdt
information om PFAS og forkert tolkning af dyreforsøg med et pesticid – i
begge tilfælde stoffer, som findes i arbejdsmiljøet, og som befolkningen
udsættes for.

14:50-15:10

Tina Kold Jensen, SDU: Titel følger.

15:10-15:30

Paneldebat: Er miljømedicinen i en brydningstid med nye udfordringer, f.eks.
fra klimakrisen? Kan vi stole på den viden vi troede vi havde om sikre niveauer
i miljøet? Løfter myndigheder og styrelser (SST, MST, STPS) deres opgave godt
nok og kan vi og vores patienter/borgere finde den hjælp, de har brug for?

