
 
 

 

Vårkonferansen  
Soria Moria Hotell, Oslo 

28.-29. april 2022 

PROGRAM Tema: «Gjør kloke valg i arbeidsmedisinen» 
 

Kurskomiteen har valgt «Gjør kloke valg» som tema for årets vårkonferanse i arbeidsmedisin. 
«Gjør kloke valg» er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling 
som pasienter ikke har nytte av, og som i verste fall kan skade. Hvordan er dette relevant 
innen arbeidsmedisinen i BHT og i de arbeidsmedisinske avdelinger? Gjøres det 
helseundersøkelser og tilbys det oppfølging på individnivå og gruppenivå som er dårlig 
forankret i risikovurderinger og eksponeringsvurderinger og lite kunnskapsbaserte?  
Arbeidstilsynet vil redegjøre for hvem som er eksponert på en slik måte at det utløser krav 
om helseovervåkning og/eller registrering i eksponeringsregister.  
Og i eksponeringsvurderinger er samarbeidet med yrkeshygienikeren sentral. Vi følger opp 
med et punkt om tverrfaglig samarbeid og hvordan vi kan utnytte ulike yrkesgruppers 
kompetanse til en større enhet. Det blir også nytt fra forskningsfronten ved de 
yrkesmedisinske avdelingene, vi ser på ulike løsninger for kontorarbeidsplasser og 
helseeffekter av disse, og helsedirektoratet vil snakke om arbeidsmedisinens rolle i 
helsenorge. 
 
Dette er noe av det du kan få med deg i løpet av arbeidsmedisinsk vårkonferanse i 2022. 
Først og fremst gleder vi oss til gode faglige diskusjoner og sosialt faglig samvær.  
 
Onsdag: (styremøte 14-16) 
 
Roseslottet avmarsj fra hotellet kl. 16:30, guiding starter kl. 17.00 
Felles middag kl 20.00 



 
 

Torsdag 28. april 2022  møteledere: Anne Kristine Jordal og Laila Torp 

 

09:30-10:00  Registrering og presenslister  

10:00-10:15  Åpning ved leder Laila Torp 

10:15-11:00 Gjør kloke valg  

Gir vi kloke og velfunderte råd, bistand og tjenester overfor virksomhetene? Gjør vi 

kloke og velfunderte valg når vi planlegger, initierer, gjennomfører og følger opp 

etter helsekontroller? Hvordan er «Gjør kloke valg» relevant for arbeidsmedisinske 

avdelinger?  

Innledning om «Gjør kloke valg-kampanjen» til Legeforeningen v/Tuva Stranger 

Mjønes (ca. 35 min – 10 min disk/spm) 

 

11:00-11:15 Pause 

 

11:15-12:00 Spirometri som screening og spirometriens plass i helseovervåkningsprogrammer 

Anne Kristin Møller Fell (ca. 30 min + 15 min disk/spm) 

 

12:00-12:45 Når er man egentlig eksponert etter Arbeidstilsynets vurdering? Vi ser på kravene om 

helseovervåking og eksponeringsregister. Innledning ved Anne Marie Lund Eikrem, 

Arbeidstilsynet (ca. 20 min +25 min diskusjon) 

 

13:00-14:00 LUNSJ 

 

14:00-14:30 Gjennomgang av questbackundersøkelsen -  resultater ved Anne Kristine Jordal. 

 
14:30- 15:00 Gruppearbeid  

 
15:00-15:30 Felles gjennomgang/diskusjon 
 

15:45-16:30  Arbeidsmedisinerens rolle og tverrfaglig samarbeid i risikovurdering – erfaring fra 
Equinor v/ Brynjar Jakobsen (ca. 30 min + 15 min disk) 

 
16:30 – 17:00    Pause med småmat 
 
17:00-17:45 Delte og åpne kontorløsninger – hva er konsekvensene for helsen, og hva er 

arbeidsmedisinerens rolle? v/ Stein Knardahl, STAMI. 
 
18:00-19:00 Årsmøte  Namf/NFAM  
 
ca. 19.45 Aperitif i Askeladdens hus og  
kl. 20.00 Festmiddag Askeladdens hus 

 



 
 

Fredag 29. april 2022 møteledere: Kjersti A. Skantze og Kjersti Oddvarsdatter Sæther 

Velkommen til dag 2:  

Presenslister 

08:30 - 09:15 Arbeidsmedisinerens rolle i helsenorge – hva tenker Helsedirektoratet om dette 
inkludert diskusjon v/Helen Brandstorp, divisjonsdirektør analyse og samfunn og 
Håkon Lund, seniorrådgiver og lege 

 
09:30 – 10:15 Ny spesialistutdanning - hvor langt er vi kommet? 
  Læringsmål, veiledning m.m., v/ Spesialitetskomiteen Ingrid S. Mehlum  
 

10:30 – 11:00 Arbeidsmedisinske veiledninger - hvordan utformes og revideres disse slik at de 
hjelper arbeidsmedisinere til å gjøre kloke valg? v/ Merete Bugge, STAMI 

 
11:00-11:15 Pause med frukt 
 
11:15 – 11:45 Nytt fra Forskningsfronten - frie foredrag fra de arbeidsmedisinske avdelinger med 

flere (detaljer kommer):  
 Prosjektet SHINE v/Kaja Irgens-Hansen, Y.med.avd Haukeland - digitialt 
 
11:45 – 12:30 Workshops – oppfølging av questbacken med to tema/grupper – møteleder : 

1. Gjør gode valg – ta utgangspunkt i en arbeidsmedisinsk veiledning (innspill 
fra Merethe Bugge). Analyser og bearbeid den i tråd med «Gjør gode valg». 
Kan også være innspill til AT om revidering av tilhørende forskrift? 

2. Styrets satsingsområder – med bakgrunn i tilbakemeldinger fra questback – 
innspill til hvordan styret skal jobbe målrettet mot et prioritert område. 

 
12:30-12:55 Oppsummering workshops og evaluering 
 
12:55                   Takk for denne gang ved Laila Torp 
 

13:00-14:00 Lunsj  

 

 
 

VI SES PÅ SOLSTRAND 3.5. – 5.5. 2023 – sett av tidspunktet 


