INBJUDAN TILL UPPFÖLJNINGSDAG

Medicinska kontroller i arbetslivet
vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg
Tid
18-19 september 2019 (onsdag 18/9 kl. 13.00 – torsdag 19/9 kl. 12.00).
Plats
Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 (tvärs över gatan från Arbets- och
miljömedicin).
Kostnad
3500 kr exkl. moms
I avgiften ingår, förutom kurs och kursmaterial, kaffe onsdag eftermiddag och torsdag
förmiddag, kursmiddag onsdag kväll samt enkel take away-lunch på torsdagen.
Målgrupp
Läkare som tidigare gått kursen Medicinska kontroller i arbetslivet i Göteborg eller Uppsala.
Kursinnehåll
Falldiskussioner om tjänstbarhetsbedömning + genomgång av ny AFS om MKA 2019:3.
Utbildningen ges av Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Göteborgs universitet, i samarbete med Arbetsmiljöverket.
Obligatorium
Alla kursdeltagare måste skicka in minst 2 fall rörande tjänstbarhetsbedömning, eftersom
kursen bygger på falldiskussioner.
Medverkande lärare
Annika Hovgard, överläkare, kursledare
Ingemar Rödin, specialist i yrkes- och miljömedicin
Igge Gustafsson, specialist i yrkes- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket

Examination, intyg
Ingen examination. Kursintyg erhålls efter genomgången kurs.
Förfrågningar
Vid frågor kontakta kurssekreterare, hanna.mikkonen@amm.gu.se – ej vecka 31 och 32.

Bakgrund
Vid senaste MKA-kursen framkom önskemål om att ha en uppföljningsdag, när man hunnit
ställas inför fler svåra bedömningar vad gäller tjänstbarhet. Vi planerar nu att ha en sådan
dag med Arbetsmiljöverkets läkare, eller rättare sagt blir det ½ + ½ dag – för att underlätta
för dem som har lång resa.
Vi kommer att fokusera på medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning och
innehållet bygger på era egna fall. Det innebär att alla som anmäler sig också förbinder sig till
att skicka in minst 2 fall. Det kan vara frågor som man behöver hjälp med framåt, men lika
väl lösta fall som andra kan dra lärdom av. Vi räknar inte med att hinna dra alla fall, men
behöver ha lite marginal för att till exempel kunna slå ihop likartade frågeställningar.
Eftersom det kommer en ny AFS om MKA (2019:3) så kommer vi också ha ett avsnitt där
AV:s läkare går igenom vad som kommer att förändras. (De kommer att göra samma sak på
eftermiddagen den 19/9 för alla intresserade, men ni får alltså detta under denna
uppföljningsdag, om någon undrar).
Anmälan
Anmälan sker på https://a.entergate.se/vgr/MKA-uppfoljning och är bindande. Sista
anmälningsdag är 2019-08-20. Antalet platser är dock begränsat; först till kvarn gäller.
OBS!
Denna inbjudan skickas till er som tidigare gått MKA-kursen hos oss i Göteborg enligt de
mailadresser som gällde när ni gick kursen. Vidarebefordra den gärna till andra inom
målgruppen. Information om uppföljningsdagen kommer också att läggas ut på vår hemsida
http://www.amm.se och på http://fhvmetodik.se under vecka 25.

