INBJUDAN TILL KURS

Medicinska kontroller i arbetslivet
vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg
Tid
30 mars – 3 april 2020 (måndag kl. 13.00 – fredag kl. 12.30), vecka 14.

Plats
Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 (tvärs över gatan från Arbets- och miljömedicin).

Kostnad
10 500 kr exkl. moms
I avgiften ingår, förutom kurs och kursmaterial, lunch tisdag, onsdag, torsdag + enkel take away-lunch
på fredagen, kaffe för- och eftermiddagar, kvällsaktivitet tisdag kväll samt kursmiddag onsdag kväll.

Målgrupper





Arbetsmedicinare/blivande arbetsmedicinare som utför, eller kommer att utföra, medicinska
kontroller. Kursen ger, tillsammans med 2 års handledd tjänstgöring inom FHV, behörighet att
utföra medicinska kontroller och utfärda tjänstbarhetsintyg enligt nedan (delmål c11 enligt ST
2015)
ST-läkare inom Arbets- och miljömedicin (delmål c11 enligt ST 2015)
Övriga intresserade läkare inom Arbetsmedicin/Arbets- och miljömedicin, Företagshälsovård.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskap för att utföra medicinska kontroller vid arbete med allergiframkallande, kemiska
produkter (”härdplaster”), fibrosframkallande damm (kvarts, asbest, syntetiska oorganiska fibrer),
bly, kadmium och kvicksilver, fysiskt påfrestande arbete (klättring med stor nivåskillnad, rök- och
kemdykning), vibrationsexponering, nattarbete samt handintensivt arbete. Vi tar också upp
medicinska kontroller vid bullerexponering, och kort om medicinsk kontroll av minderåriga.
Diskussion av fall från Arbetsmiljöverket/Arbets- och miljömedicin ingår, och gärna även fall från
kursdeltagarnas hemmakliniker.
OBS! För medicinsk kontroll vid dykarbete (vattendykning) och spårarbete behövs separata kurser.

Kursledning
Annika Hovgard, överläkare
Hanna Mikkonen, administratör
Läkare från AMM, Företagshälsovård och Arbetsmiljöverket samt yrkeshygieniker och ergonom från
AMM medverkar.

PRELIMINÄRT SCHEMA. Räkna med att moment kan byta plats!
12.30-13.00
13.00-13.45
13.45-16.00

MÅNDAG 30/3

16.10-17.00

Registrering, entréhallen Wallenberg
Praktisk info, introduktion
MK vid fysiskt påfrestande arbete
(klättring med stor nivåskillnad + rök/kem)
MK vid handintensivt arbete

9.00-10.00
10.15-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00

Fysiskt påfrestande arbete, fall från FHV
MK vid arbete med kemiska hälsorisker
Lunch
Forts MK vid arbete med kemiska hälsorisker
MK vid buller

TISDAG 31/3

9.00-9.50
10.10-12.00
12.00-13.00
13.00-13.50
14.00-17.00

Vibrationer bakgrund
MK vid arbete med vibrerande verktyg
Lunch
MK vid arbete med metaller
Tjänstbarhetsintyg, fall/Arbetsmiljöverket (AV)

ONSDAG 1/4

9.00-9.45
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.15-18.00

Forts MK vid arbete med metaller
MK vid arbete med fibrosframkallande damm
Lunch
Tjänstbarhetsintyg, fall/Arbetsmiljöverket (AV)
Examination

TORSDAG 2/4

9.00-9.45
10.00-10.50
11.00-12.30

Vibrationer, praktisk övning av undersökning
MK vid nattarbete, MK för minderåriga
Examination - genomgång, läkares anmälan, frågor till
AV, kursvärdering, avslut
Lunch - att ta med eller äta på plats

FREDAG 3/4

12.30-

Examination, intyg
Examination sker i form av tjänstbarhetsbedömning av fall. För godkänd kurs krävs dessutom närvaro
på samtliga kursmoment. Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.

Förfrågningar
Vid frågor kontakta kurssekreterare hanna.mikkonen@vgregion.se
OBS! Vid frågor under perioden 27/12–30/1 kontakta maria.m.andersson@vgregion.se

Anmälan
Öppnar 2/12 och stängs 12/1, men observera att dessa kurser brukar bli fullbokade snabbt, ”först till
kvarn” gäller! Länk till anmälan: https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=b8fd404d28d5
Utbildningen ges av Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Göteborgs
universitet i samarbete med Arbetsmiljöverket.

