
 

 

Program 

Arbejds‐ og Miljømedicinsk Årsmøde 9.-10. marts 2022 

 
Social ulighed i sundhed 

& 

Klimaforandringernes betydning i et sundhedsfagligt perspektiv 
 

 

 
 
 

 

 
Husk 

Udtjekning senest kl. 09.00 dag 2 

 

 

DSB´s Kursuscenter, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg 
 

 
 

 
  
 

 



 

 

Kære Alle 

 

2022 bliver året hvor vi igen skal samles til årsmøde ved DSB Kursuscenter ved 

Nyborg. 

 

Vi er klar over, at Covid-19 stadig spøger og har i vores planlægning forsøgt at 

tage højde for det, således der er eneværelser til flest mulige enten på DSB 

kursuscenter eller på Hotel Nyborg Strand.  

 

Årets program er resultat af et samarbejde mellem Udvalget for Social Ulighed i 

Sundhed og Årsmødeudvalget, hvor der 1. dag er fokus på ulighed i sundhed og 

2. dag vil der være fokus på klimaforandringers betydning for helbred og 

sundhedsvæsen. 

 

Som altid ser vi desuden frem til postersession før festen, en spændende 

formiddag med frie foredrag og derudover at kunne netværke på tværs af de 

arbejdsmedicinske klinikker og øvrige arbejdspladser. 

 

Vi glæder os til et spændende årsmøde. 

 

Vel mødt!  

 
Med venlig hilsen  
 

Udvalget mod Social ulighed i Sundhed 
Olaf Chresten Jensen, Inger Schaumburg, Mette Hyldegaard Madsen, Janne Julie 

Møller, Ole Steen Mortensen, Anders Ingemann Larsen, Martin Lindhart Nielsen, 
Anette Pagh Rosenthal og Margrethe Bordado Sköld 

  

Årsmødeudvalget 
Inger Schaumburg, Ole Carstensen, Rasmus Halskov, Inge Brosbøl Iversen og 

Mette Lausten Hansen   



 

 

Dag 1 - onsdag d. 9. marts 2022 

_________________________________________________________ 

 

kl. 10.00   Velkommen  

 

kl. 10.05 - 10.20  FN's 17 verdensmål 

   v/ Margrethe Bordado Sköld, læge,  

   Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 

 

kl. 10.20 – 11.15        Ulighed i sundhed - hvordan kan uligheden reduceres, og  
   hvilken rolle har fællesskabet, arbejdspladsen, arbejdsmedicinsk  

   klinik og den enkelte?  
   v/ Knud Aarup, socialpolitisk velfærdsdebattør,   
   erfaringer fra stat, kommune og frivillig organisation. 
 

Kl. 11.15 – 11.30  Pause – frist for ophængning af posters 

 

Kl. 11.30 – 12.10   Vestliv projektet v/ klinisk lektor, cand scient san   

   Trine Nøhr Winding og professor Johan Hviid   

   Andersen, AMK Herning  

________________________________________________________________ 

 

kl. 12.10 - 13.10  Frokost og indtjekning 

 

________________________________________________________________  

 

kl. 13.10 – 13.50  Hvad kan arbejdsmedicin bidrage med mod social ulighed i  
   sundhed?  
   v/Morten Sodemann, klinisk professor og overlæge,  
   SDU og Indvandrermedicinsk Klinik, OUH  
 

kl. 13.50 - 14.05   Ulighed, sundhed og arbejde, perspektiv fra fagbevægelsen 
   v/ Torben Klitmøller Hollmann, Sektorformand, Social-Sundhed, 

   FOA 
 

kl. 14.05 – 14.15  Pause 

 

kl. 14.15 – 15.15  Panel og publikumsdebat 

 

   Panel: Astrid Rosenberg Eskildsen, formand YAM, Harald Meyer  

   formand DASAM, Torben Klitmøller Hollmann, Morten Sodemann,  

   Knud Aarup, Johan Hviid Andersen 

       

kl. 15.15 – 15.30  Pause  

 

kl. 15.30 – 16.30  Generalforsamlinger/møder 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 med årets sang og uddeling af Synlighedsprisen 2021 



 

 

 

kl. 22.00 – 22.30  Session med posters   

 

kl. ca. 22.30  Fest med musik og dans 

 
 
 

 
 
 

Dag 2 – torsdag d. 10. marts 2022 
_________________________________________________________ 
 

kl. 7.30 – 8.55   Morgenmad og udtjekning 

 

kl. 9.00 – 11.55   Frie foredrag, herunder nylige ph.d. afhandlinger og   

   DASAM-rejselegat-foredrag.  

   Særskilt program udleveres dag 2 

________________________________________________________________ 

     

kl. 12.00-13.00   Frokost  

 

________________________________________________________________ 

 

kl. 13.00 – 13.45   Klimapolitik er også sundhedspolitik. 

   /v Camilla Rathcke, Formand for Lægeforeningen  

 

kl. 13.45 – 14.30  Helbredskonsekvenser af temperaturstigninger og   

   øget CO2 udledning 

   v/ Steffen Loft, professor Section of    

   Environmental Health, Københavns Universitet 

 

kl. 14.30 – 14.40  Pause 

 

kl. 14.40 – 15.15  Væredygtighed: Den menneskelige side af bæredygtighed. Om kunst, 

   filosofi og eksistentiel sundhedskommunikation - virtuelt 

   v/ Finn Thorbjørn Hansen, Professor i Anvendt Filosofi, Aalborg 

   Universitet  

 

kl. 15.15 – 15.50  Hvordan skabes et bæredygtigt sundhedsvæsen? 

   /v Maria Gaden, Faglig Leder, Center for    

   Bæredygtige Hospitaler, Region Midt 

 

kl. 15.50 – 16.00  Afrunding  

  

 

 
 

 
 



 

 

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. Der laves særskilt program som udleveres på årsmødet. 

 

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  

Inge Brosbøl Iversen: Inge.Iversen@rm.dk 

 

Præsentationer bedes indlæst på computer i auditoriet senest kl. 8.50 d. 10. marts. 

Kontaktpersoner Rasmus Halskov eller Inge Brosbøl Iversen. 

 

   

Posters: 

Mange af årsmødets deltagere har præsenteret spændende resultater ved nationale 

og/eller ved digitale konferencer – de internationale har formentlig været ganske få. Vi 

vil derfor opfordre jer til at medbringe spændende posters!  

 

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. 22.30 skal posteren være bemandet, så 

interesserede kan stille spørgsmål og komme med gode kommentarer.  

 

Kontaktperson Ole Carstensen 

 

Drikkevarer: 

Inkluderet i prisen er drikkevarer til frokost og pauser samt til middagen en apéritif, vin 

under maden (3 glas vin og dessertvin) samt et glas bobler til poster sessionen. 

Derudover vil der være inkluderet én genstand øl/vand/glas vin i Vognporten. Øvrige 

drikkevarer skrives på seddel i Vognporten og afregnes individuelt ved udtjekning. 

 

Næste årsmøde: 

Sæt kryds i kalenderen d. 29.-30. marts 2023 
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