
Program og tilmelding til: 
2018 - Årskursus i det Faglige selskab for Arbejds- og miljøsygeplejersker 

9.-11. november 2018 

Årets tema: ”Kemiske stoffer og arbejdsmiljø” 

 

 
 
Det Europæiske arbejdsmiljøargentur, EU-OSHA, sætter i 2018-2019 fokus på farlige stoffer på 
arbejdspladserne. Det skyldes at mange medarbejdere stadig bliver syge af omgangen med 
påvirkninger af sundhedsfarlige kemiske stoffer i deres daglige arbejde. Den kemi vi har fokus på 
dette spændende årskursus, omhandler de stoffer og materialer, som findes på alle danske 
arbejdspladser.  
Da der er et stigende globalt fokus på arbejdsbetinget kræft, er der på årskursuset et særlig fokus 
på KRAN*-stoffer, og KRAN-stoffernes påvirkning af medarbejdernes sundhed. 
  
Vi er inviteret på virksomhedsbesøg hos vindmølleproducenten Vestas, hvor der bliver oplæg og 
rundvisning. På anden dagen er der faglige præsentationer ved Sigve Wilhelm Christensen, 
ledende overlæge, Ålborg universitetshospital, Arbejdsmedicinsk klinik og Julie Staun, Ph. D, 
arbejdsmiljøsygeplejerske og mangeårig leder af arbejdsmiljøafdelingen ved kemivirksomheden 
Haldor Topsøe A/S. 
  
Årskurset afholdes i den skønne nordjyske ås  

 

 

 

Til trods for en tydelig lovgivning forekommer der 

stadig udfordringer med sundhedsfarlig kemi på 

mange danske arbejdspladser.  

I 2018-19 sætter arbejdsmiljøargenturet EU-OSHA 

fokus på dette område i deres ny kampagne 



Program: 

Fredag 9.11 

Kl. 10.30 – 11.00  Ankomst til Vestas, Smed Hansensvej 19, 6940 Lem  

                                      Velkomst og præsentation v/Lotte Falck, Formand for FaSAM 

                                      Indledning til årskursets emne ”kemiske stoffer og arbejdsmiljø v/Julie Staun                        

  

 

Kl. 11.00 – 15.00        Virksomhedsbesøg 
11.00 – 12.30                Oplæg om virksomheden og dens forebyggelsesindsats    

12.30 – 13.30   Frokost 

13.30 – 15.00                 Rundvisning 

 

Kl. 15.00- 18.00         Transport til Østervrå 

Kl. 18.00 – 19.00       Indkvartering 

Kl. 19.00 – 19.30       Borddækning og forberedelse af aftensmad 

19.30 - ?                          

  Middag og socialt samvær 

 

Lørdag 10.11 

Kl. ? – 8.00  Morgen gåtur 

Kl. 8.00 – 9.00  Morgenmad 

Kl. 09.00 – 12.00 Intro til emnet med oplægget ”Kemiske stoffer og arbejdsmiljø” 

ved konsulent Julie Staun, arbejdsmiljøsygeplejeske Ph. D  

   Pauser indlægget efter behov. 

   

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 16.00 Præsentation af emnet ”Kræft og arbejdsmiljø”. Herunder Arbejdsmedicinsk kliniks 

rolle i forhold til forebyggelse, udredning og håndtering af medarbejdernes omgang 

med KRAN-stoffer v/Sigve Wilhelm Christensen, ledende overlæge, Ålborg 

universitetshospital, Arbejdsmedicinsk klinik 

Kl. 16.00 – 18.00 Afslapning, socialt samvær og wellness med gåtur, svømmetur i pool, sauna   

Kl. 18.00 – 19.00 Forberedelse af middag 

Kl. 19 - ?   Middag  

   Efter middagen fortæller Bette Lundh Rønnow om deres 6 måneder på Hawaii 

 



Søndag 11.11 

Kl. 9.00 – 10.00   Morgenmad inkl. oprydning 

Kl. 10.00 – 12.00 En drøftelse af og input fra deltagerne omkring fremtiden for FaSAM og bestyrelsens 

arbejde  

 Opfølgning fra temadagen 2017 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 14.00 Oprydning og rengøring 

Kl. 14   Farvel og afgang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du at læse mere om EU OSHA’s formål med kampagnen om farlige stoffer, kan 

du finde den her: 

https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19 

* 
K = Kræftfremkaldende 
R = Reproduktionsskadende (fosterskadende og/eller ødelæggende i dannelsen af funktionsdygtige æg- 
og sædceller) 
A = Allergifremkaldende 
N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet)  

 



Det Praktiske: 

OBS: Konceptet bliver som i 2017, at vi afholder arrangementet i et sommerhus – denne gang i ét dejligt stort hus med 

spabad og sauna. Vi hjælper hinanden med de praktiske gøremål undervejs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STED: For årskurset og overnatning: Vrængmosevej 81, 9750 Østervrå 

 For Virksomhedsbesøget: Vestas, Smed Hansensvej 19, 6940 Lem 

TID: fredag den 9. november kl. 11 – søndag den 11. november kl. 13  

PRIS: Betaling for FaSAM’s medlemmer 1.500 kr./ for ikke medlemmer: 1.800 kr.  

 inkl. fuld forplejning med festmiddag og logi (der er desværre ikke mulighed for enkeltværelse) 

TILMELDING:   Senest den 19.oktober 2018 

  

OBS: der er 20 pladser og de fordeles efter ”først til mølle-princippet” 

 

Du tilmelder dig via mail til bette.lundh@regionh.dk med følgende oplysninger: 

Navn 

Institution  

Afdeling 

Adresse 

Postnr /By 

Medlem ja/nej 

DSR medlemsnr. 

Evt. Ean nr.  

Evt. Kommentar 

BETALING: du/din arbejdsplads får en opkrævning fra DSR 

 

mailto:bette.lundh@regionh.dk


  


