
 

 

Invitation og program 

Arbejds‐ og Miljømedicinsk Årsmøde 16.-17. september 2021 

 
Arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse 

 
 

 
 
 

 

Husk 
 

Igen i år sessioner med frie foredrag og posters. 
 

Frist for tilmelding og betaling 1. juli 2021 
 

Frist for abstracts og posters 20. august 2021  
 

 
 

 

Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør 
 

 
 

 
  
  



 

 

Kære Alle 

 

Årsmødet 2020 måtte med meget kort varsel aflyses pga. COVID-19. Det var på 

alle måder ærgerligt!  

 

Vi havde brugt mange timer på forberedelsen, men timerne er heldigvis ikke 

spildt. Vi har valgt i store træk at videreføre programmet fra 2020 til årsmødet 

2021.  

 

COVID-19 spøger stadig, og det er svært at forudsige situationen lang tid frem. 

Vi har planlagt årsmødet 2021 til medio september i håb om, at vi alle er 

vaccineret til den tid, og at situationen er mere normaliseret.  

 

Der er mange ting, som i 2021 vil være anerledes, deriblandt sted for afholdelse 

af årsmødet. DSB Kursuscenter kan ikke rumme os alle, hvis der stadig skulle 

være COVID-19 restriktioner om bl.a. afstand. Derfor har vi skiftet lokalitet til 

Klarskovgaard, Korsør, som ligger smukt ved skov og hav. 

 

Temaet 2021 er Arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse. 

 

Derudover skal vi sammen diskutere og arbejde med de inputs og vinkler, der 

kommer på årets tema, og arbejde med hvordan vi som arbejdsmedicinere anno 

2021 får (mere) fokus på forebyggelse i vores arbejde.  

 

 

Vi ser frem til et spændende årsmøde. 

 

Vel mødt!  

 
 
 
 
 

Med venlig hilsen Årsmødeudvalget  

 

Inger Schaumburg, Ole Carstensen, Rasmus Halskov, Margrethe 

Bordado Sköld, Nanna Hurwitz Eller og Mette Lausten Hansen  

 
 

 
 

  



 

 

Dag 1 - Torsdag den 16. september 2021 

_________________________________________________________ 

 

kl. 10.00   Velkommen  

 

kl. 10.05 – 11.20  Professor Alex Burdorf, Erasmus MC Rotterdam, 

   Holland 

   How healthy is it to work? 

 

kl. 11.20 – 11.35 Pause (obs. seneste tidspunkt for ophæng af posters) 

 

kl. 11.35 – 12.35 Professor Andreas Holtermann, NFA   

   Sundt arbejde – Hvad er det og hvordan fremmes det? 

 

________________________________________________________________ 

 

kl. 12.40 – 13.40 Frokost og indkvartering 

 

________________________________________________________________ 

 

kl. 13.45 – 14.30 Koncernlæge Rikke Wallentin, Danfoss 

   Forebyggelse på virksomhedsniveau  

 

kl. 14.30 – 15.15  Seniorforsker og psykolog Johan Simon Abildgaard, 

   NFA  

   Arbejdspsykologisk forebyggelse og intervention i praksis  

           

kl. 15.15 – 15.30 Pause 

 

kl. 15.30 – 16.30 Generalforsamlinger YAM, DBO/VAM, DAMO og SAP 

 

kl. 16.30 – 16.45 Pause 

 

kl. 16.45 – 18.45  DASAM generalforsamling 

 

________________________________________________________________ 

 

kl. 18.45 – 19.30  Pause  

 

kl. 19.30   Festmiddag  

 

kl. 22.00 – 22.30 Session med posters   

 

kl. ca. 22.30  Socialt samvær om muligt med musik og dans! 



 

 

Dag 2 – fredag den 17. september 2021 
_________________________________________________________ 
 

kl. 7.30 – 9.00  Morgenmad 

 

kl. 9.15 – 12.00  Frie foredrag, herunder nylige ph.d. afhandlinger og  

   DASAM-rejselegat-foredrag. 

   (inkl. pause) 

________________________________________________________________ 

     

kl. 12.00-13.00  Frokost  

 

________________________________________________________________ 

 

kl. 13.00-15.00  Inger Schaumburg, Margrethe Bordado Sköld og 

   Tanja Korfitsen Carøe  

   Workshop og plenumdiskussion af Arbejdsmedicinens 

   rolle i forebyggelse.  

     

kl. 14.00-14.15 Pause 

 

kl. 14.15-15.00 Fælles diskussion, opsamling og afslutning  

 

 
 
 
 



 

 

Frie foredrag: 

Et overblik over den arbejdspsykologiske samt 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 arbejdspsykologiske og 

arbejds‐ og miljømedicinske aktiviteter. 

 

Tidsfrist for indsendelse af abstracts er 20. august 2021.  

 

Abstractet må maksimalt fylde en A4-side, inklusiv figurer og tabeller. Der skal 

anvendes 1½ linjeafstand i fonten Calibri, punkt størrelse 12 (Titel 14, fede 

typer). Understreg navnet på den præsenterende forfatter. I tilfælde af flere 

indsendte abstracts end tiden tillader, vil arrangørerne udvælge. 

 

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 både til: Rasmus Halskov: r.halskov@rn.dk og  

Mette Lausten Hansen: methasen@rm.dk 

 

   

Posters: 

Mange af årsmødets deltagere har præsenteret spændende resultater ved 

nationale og internationale konferencer primært før COVID-19. Vi vil derfor 

opfordre jer til at medbringe spændende posters!  

 

Som noget nyt i år, har vi valgt, at posters bliver ophængt inden årsmødets start 

eller senest i første pause dag 1, så bliver der mere tid til at læse dem.  

 

Efter festmiddagen på dag 1 til omkring kl. 22 skal posteren være bemandet, så 

interesserede kan stille spørgsmål og komme med gode kommentarer. Medbring 

gerne et A4-print af posteren til udlevering. Af hensyn til koordinering af 

ophængning vil vi gerne senest 20. august 2021 vide, hvor mange posters I 

medbringer, hvor store de er, og hvad emnet for posteren er.  

Mail vedr. posters sendes til Ole Carstensen: olecars@rm.dk 

 

 

Tilmelding og betaling 

 

Prisen for deltagelse i årsmødet med overnatning er kr. 3.100 

Der indkvarteres på enkeltværelser pga. COVID-19. 
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Man kan eventuelt vælge at deltage én dag, inklusive frokost, eksklusive 

aftensmad (pris 860 kr.) eller én dag inklusive frokost og aftensmad (1.380 kr.).  

 

Tilmelding sker på e‐mail nell0005@bbh.regionh.dk  sammen med betaling 

senest 1. juli 2021. Oplys navn og ansættelsessted til brug for navneskilt. 

 

Der gøres opmærksom på, at vi er omfattet af strikse afbestillingsregler. Derfor 

ligger fristen for tilmelding tidligere end vanligt. Ved afbestilling mellem 60-30 

dage før årsmødet afregnes med 50% af deltagerprisen. Ved afbestilling mellem 

30 dage til 48 timer før afholdelse afregnes 75% af prisen og derefter betales 

fuld pris.  

OBS: Skulle der være et gældende forsamlingsforbud udstedt af regeringen, som 

hindrer vi forsamles, kan vi med kort varsel annullere uden beregning. 

 

Betaling:  

Du kan betale via EAN‐nummer og skal i så tilfælde oplyse dette.  

 

Du kan også betale direkte til DASAMs konto hos Danske Bank:  

Reg.nr: 9570  Kontonr: 6727530 

 

Ved betaling er det vigtigt at angive, hvem betalingen dækker! 

mailto:nell0005@bbh.regionh.dk

