
Arbeidsmedisinsk kurs, Svalbard  

15.- 20. april 2015  

 

Hovedtema: Støv og helseeffekter i luftveiene. 

Mary-Ann’s Polarrigg, Longyearbyen 
www.polarriggen.com 
 
 

   

 

Påmeldingsfrist snarest og senest 26. september 2014. 

Ved senere påmelding må flyreise bestilles av deltaker. Dette er høysesong på 
Svalbard og vi må derfor reservere fly tidlig. 

Registrering og påmelding: marit.skogstad@stami.no 

Målgruppe: Leger med tilknytning til det arbeidsmedisinske fagområde. Kurset 
søkes som tellende i spesialitetene arbeidsmedisin, allmennmedisin og 
samfunnsmedisin. 

Målsetning: Kurset er primært et etterutdanningstilbud innen arbeidsmedisin, og skal 
oppdatere deg innen hovedtemaene. 

Godkjenning: Kurset søkes godkjent for arbeidsmedisin, allmennmedisin og 
samfunnsmedisin. Tidligere godkjent med 24 timer. 

Arrangør: Norsk Forening for Arbeidsmedisin. 

Omgivelsene: Fra 18.4 er det midnattssol. Dagene før er det nydelig kveldshimmel. 
Normalt fine vinterforhold på denne tiden. 

http://www.polarriggen.com/
mailto:marit.skogstad@stami.no


Pris: Kursavgift  kr 4000. Fly t/r fra Oslo kr 2900 (Norwegian) eller kr 3210 (SAS). 
Overnatting for en person i enkeltrom kr 994 pr døgn, for to personer i dobbeltrom kr 
1150 pr døgn. Lunsj og middag er ikke inkludert. Leger kan søke dekning av 
overnatting og reise fra Legeforeningens fond. Fond II dekker 950 kr pr natt og 400 kr 
i kostutgifter pr dag, samt alle reiseutgifter unntatt drosje. 

Vi har 10 plasser på direktefly fra Oslo og retur med Norwegian. Først til mølla 
gjelder. De øvrige reiser med SAS (inntil 20 plasser) som går direkte fra Oslo onsdag 
morgen og retur via Tromsø. Vi reserverer rom og flyreise også for ledsager (maks 
12 dobbeltrom). Ved påmelding skriv ditt foretrukne flyselskap. Vår 
gruppebestillingsfrist for Norwegian er 11. september. 

Betaling: Kursavgift og flyreise fra/via Oslo med gruppetilbud blir fakturert i høst. 
Faktura for bespisning, overnatting og utflukter blir sendt ut etter kurset.  

Kurskomité:  
Knut Skyberg (KS), forskningssjef dr.med., Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi 
(AME), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
Tore Tynes (TT), overlege dr.med., Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse 
(NOA), STAMI 
Marit Skogstad (MS), forskningssjef dr.med., AME, STAMI 
 
Temaer: 
Støv i arbeidsmiljøet. Kvalitet, kvantitet, prøvetakning. Grenseverdier.  
Helseeffekter i luftveiene. Forebyggende tiltak. Vi vil be enkelte deltakere om å holde 
aktuelle innlegg om andre temaer. Forslå gjerne egne innlegg ved påmelding. 
 
Hovedforelesere: 
Eksponering: Berit Bakke, forsker dr. philos., Avd. for kjemisk og biologisk 
arbeidsmiljø, STAMI 
Helseeffekter: Tore Tynes, Marit Skogstad, Knut Skyberg  
 
Andre forelesere:  
Torild Berg, bedriftslege på Svalbard 
Karl-Christian Nordby, avd.direktør dr. med., AME. STAMI 
 
Utflukter: 
Lørdagen er satt av til valgfrie aktiviteter. Vi anbefaler hundeslede med 
isgrottebesøk, eller scootertur. Scooterturene går til Tempelfjorden, Østkysten eller 
Barentsburg. 
 
 

         



Tidsplan: 
 
Onsdag 15.4 
Fly Oslo – Longyearbyen 9.00 (Norwegian) eller 10.15 (SAS) fra Gardermoen. Gi 
beskjed om behov for tilslutningsfly, som bør være med samme flyselskap. Fly fra 
Tromsø og retur bestilles individuelt.  
 
Sightseeing. Rundtur i Longyearbyen. Besøk på Svalbard museum og Svalbard 
galleri. 
 
Torsdag 16.4 
Kåseri om en leges møte med Svalbard.  
Faglig program 
 
Fredag 17.4 
Faglig program 
 
Lørdag 18.4 
Utflukter på snøscooter til Tempelfjorden, Barentsburg eller Østkysten (mulighet for å 
se isbjørn); hundeslede til isgrotte; tur på ski. 
 
Søndag 19.4 
Faglig program 
 
Mandag 20.4 
 
Formiddag fri og så hjemreise. Fly til Oslo kl 12.40 (Norwegian) eller 14.45 (SAS). Gi 
beskjed om behov for tilslutningsfly (bør være samme selskap). 
 
 

  

 

Du kan lese mer om utluktene på Svalbard her: 

http://www.svalbard.net 

http://www.svalbard.net/

