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Arbets- och miljömedicinskt
Vårmöte 2013
Ett välbesökt och soligt Arbets- och miljömedicinskt
Vårmöte kan summeras. Under tre dagar i april mötte
över 300 deltagare upp i Malmö i S:t Gertruds anrika
kvarter. Intrycken och avtrycken från mötet är många.
Vi kommer i större delen av denna Bulletin att med våra
ögon sammanfatta och referera från en del av de många
intressanta föreläsningar och sessioner som hölls.
Vikten och betydelsen av dessa årligen återkommande vårmöten är stor. Kunskap och erfarenhet förmedlas.
Man får skaka hand och krama om de man inte träffar
till vardags. Ung får möta gammal och nya vägar korsas. Allt detta, och mycket därtill, är viktigt, inspirerande och spännande. Vi har lämnat stafettpinnen vidare
till Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Vi ses där 2014!
Professor Michel Guillemin från Lausanne i Schweiz
höll inledningsanförandet på vårmötet. Ett referat från
detta föredrag kan ni läsa på sidan 2 i detta nummer.
”Work is beautiful, useful, important and can be
done safely” var en mening som fanns med på ett aningen blygt sätt i nedre högra hörnet på en av hans bilder i
presentationen han hade med sig (se denna presentation
och en del av de övriga här). Jag är inte säker på att han
ens sa de här orden i sitt föredrag. Tror faktiskt inte det.
Men hos mig fastnade de. Tio ord. Det var något omedelbart och självklart i meningen som bara blev kvar. Och på
något sätt så föddes en del av den här ledaren där och då.
Redan efter en kvart fick hela Vårmötet något att luta
sig mot och ta stöd av. Kommande föredrag på mötet
bildligt talat omfamnades och värmdes av meningen.
Alla artiklar och referat i Bulletin kommer att kunna
blicka tillbaka mot och sättas i ljuset av dessa ord. Och
jag tyckte också att det vi som arbets- och miljömedicinare gör och strävar efter, i ett slag kunde sammanfattas
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och kanaliseras i en och samma mening. Det är ju det
här vi på Arbets- och miljömedicinska kliniker och avdelningar håller på med och försöker uppnå i vår vardag.
Det var vad jag såg.
I händerna, eller snarare i sinnet, på rätt beslutsfattare
och pengafördelare skulle meningen kunna göra ganska
mycket för Arbets- och miljömedicinsk verksamhet. Tio
ord. Inget märkvärdigt alls egentligen. Men en alldeles
fenomenal liten mening i all sin enkelhet.
Merci, Professor Guillemin!

Ogynnsam arbetsmiljö bidrar
till sömnstörningar.
6. De svåra arbetsmiljöerna nu
och i framtiden.
Evidensbaserade metoder och
väl beprövad erfarenhet.
7. Tillämpningar av labanalyser inom
Arbets- och miljömedicin.
Detta är YMDA.
Kom i kontakt med AMM.

Zoli Mikoczy
Epidemiolog
Arbets- och miljömedicin i Lund
zoli.mikoczy@skane.se

“Work is beautiful,
useful, important and
can be done safely”

Vårmötet i siffror.
8-9. Vårmötet i bilder.
10. Balans i livet.
Exponering för tillverkade nanopartiklar.
11. Bra arbetsförhållanden behövs för
säker vård, värdig omsorg och bra skola.
Belastningsergonomi - ständigt i fokus.
12. Vad får oss att vilja och
kunna arbeta efter 65?
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Livet
före och efter
Vårmötet!

Professor Michel Guillemin

GOOD HEALTH IS
GOOD BUSINESS
Med denna titel öppnades Vårmötet 2013 av välmeriterade och
prisbelönte Professor Emeritus Michel Guillemin (Université de Lausanne, Schweiz). Han talade om
bristen på synlighet och om hänsyn och stöd för den forskning och
kunskap som finns inom arbetsmedicin. Han syftade då framförallt på politiker, företagsledare och andra intresseorganisationer som tycks ignorera de vetenskapliga och ekonomiska bevisen
att god hälsa är bra för företagandet. Han talade också om att den
ignorans som man möts av bottnar
i fördomar om att arbetsmiljöfrågor
är kostsamt, byråkratiskt och mest
handlar om ”sunt förnuft”. Han var
kontroversiell nog att påstå att det
finns lobbyister från industrin som
bedriver en som han kallade ”förhalningslek”, med målet att förhala regler och lagförslag och förneka
vetenskapliga bevis.
Professor Guillemin talade också om att arbets- och miljömedicin
står för nya utmaningar då frågeställningarna inom arbetsmiljö förändras i takt med att samhället utvecklas vilket gör det ännu viktigare med gränsöverskridande samarbeten mellan olika discipliner och
vetenskaper. En annan utmaning är
att arbetsmiljö och yttre miljö flyter samman, vilket ökar komplexiteten. Det finns därför svårigheter i att påvisa samband och troli2

gen finns ett stort mörkertal angående yrkesrelaterade skador. Vidare
poängterade han vikten av att företagsledningar tar riskhantering på
allvar. Stora olyckor som kan drabba hela samhällen beror påfallande
ofta på företagens dåliga riskhantering vilket ytterligare visar att arbetsmiljö är en fråga som berör alla.
Professor Guillemin förespråkar att respekt för människan, meningsfullt arbete och solidaritet är
viktiga kvalitetsmått på en arbetsplats. Idag utgår man snarare från
ekonomiska värden. Han avslutade
med förhoppningen att tiden nu är
kommen för ett paradigmskifte där
nya arbetsmiljöstrategier baseras på
en övergång från ett reaktivt till ett
proaktivt arbetssätt.
Eva Blomgren
Arbets- och miljömedicin i Lund

Gudrun Persson och Bodil Persson

Med ca 335 deltagare över tre
dagar krävs en del planering! Bodil Persson och Gudrun Persson var
båda djupt engagerade i Vårmötets
planering. De delar här med sig av
sina erfarenheter till inte minst nästa
års arrangör, AMM i Uppsala.
Redan i början av 2012 påbörjades planeringen för Vårmötet i Malmö den 24-26 april 2013. I mars besöktes olika lokaler och valet föll på
Sankt Gertrud i Malmö, ett av Malmös vackraste konferenscenter med
närhet till centralstationen, centrum
och hotell. Sankt Gertruds kvarter
har anor från 1500-talet och är en
charmig miljö med kullerstensgårdar, korsvirkeshus och stockrosor.
En arbetsgrupp på ca 10 personer
med representanter från olika yrkeskategorier bildades, från AMM och
företagshälsovård. Gruppen brainstormade om programmet, middagen och underhållningen. Utifrån
alla goda idéer formades så småningom det slutliga programmet. Strävan
var att många inslag skulle vara intressanta för mer än en yrkesgrupp,
och för både anställda inom företagshälsovård och inom arbets- och
miljömedicin. Administrationen var
omfattande och accelererade under
2013. Checklistor är bra verktyg –
liksom maillistor!
Att det blev lyckade dagar är extra
roligt med tanke på att AMM inte
är proffs på konferensarrangemang.
Det har varit mycket arbete, många
detaljer att tänka på, många kontakter att ta. För arbetsgruppen har livet
varit indelat i Före och efter Vårmötet. Utöver planeringsgruppens arbete stod vädergudarna oss bi, och alla
deltagare stod för ett fantastiskt nätverkande!

Kerstin Diab
Ulla Andersson
Arbets- och miljömedicin i Lund
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KALENDER
SPIROMETRI - GRUNDUTBILDNING
Dagen innehåller föreläsningar i lungfysiologi och
arbetsrelaterade luftvägssjukdomar.
Datum: Tisdag 17 september 2013
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläsningssal F3 i C-blocket.
Målgrupp: Sjuksköterskor inom företagshälsovård och primärvård.
Kostnad: 750:- inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.
(1000:- för personer utanför Södra sjukvårdsregionen).
Anmälan: Sista anmälningsdagen är 19 augusti via
e-post till gudrun.persson@skane.se eller telefon: o46-173185.
Vid övriga frågor om dagen, kontakta Gudrun Persson vid AMM.
TEMADAG: NANOPARTIKLAR I ARBETSMILJÖN
Dagen innehåller intressanta föreläsningar om nanopartiklar i arbetsmiljön.
Datum: Fredag 20 september 2013, kl 13.00-16.00.
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläsningssal F3 i C-blocket.
Målgrupp: Personal inom företagshälsovård, arbetsmiljöingenjörer och
yrkeshygieniker.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Anmälan: Sista anmälningsdagen är 13 september via
e-post till gudrun.persson@skane.se eller telefon: o46-173185.
Till program.
WORKSHOP: HÄMI 2013 - HÄLSORELATERAD MILJÖÖVERVAKNING
Workshopen är ett årligen återkommande forum i Sverige, i samarbete med
Naturvårdsverket, då aktuella undersökningar presenteras och diskuteras.
Programområdet för hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) ska långsiktigt
övervaka miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors
hälsa.
Datum: 24-25 september 2013.
Plats: Medborgarhuset, Eslöv.
Målgrupp: Utförare av nationell och regional miljöövervakning samt
representanter för berörda myndigheter, personer med intresse för
miljömedicinska frågor vid universitet, miljömedicinska kliniker, landsting,
länsstyrelser och kommuner.
Kostnad: Workshopen är kostnadsfri. (Om man anmält sig och uteblir utan
avmälan senast 1 september faktureras 1000:- ).
Anmälan: Sista anmälningsdag är fredag 23 augusti.
Till anmälningsblankett och program.
För frågor om workshopens innehåll kontakta:
Bo Jönsson på Arbets- och miljömedicin i Lund, Tfn: 046 - 17 31 86
eller Britta Hedlund på Naturvårdsverket.
För frågor om praktiska arrangemang kontakta:
Gudrun Persson på Arbets- och miljömedicin i Lund, Tfn: 046 - 17 31 85
UTBILDNINGSDAG: MEDICINSK KONTROLL AV PERSONER SOM
ARBETAR MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG
Dagen innehåller både teori och praktik samt falldiskussioner.
Datum: Tisdag 8 oktober 2013, kl 9.00-15.30.
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläsningssal F4 i C-blocket.
Målgrupp: Sjuksköterskor inom företagshälsovård och primärvård.
Kostnad: 750:- inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.
(1000:- för personer utanför Södra sjukvårdsregionen).
Anmälan: Sista anmälningsdagen är 9 september.
Till anmälningsblankett och preliminärt program.
För frågor och kursinformation kontakta:
Monica Hansson på Arbets- och miljömedicin i Lund, Tfn: 046 - 17 31 69

Kan arbetsförmågan
återställas
på samma
sätt som den
främjas?
Enligt Kari-Pekka Martimo, Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors, har
arbetsförmågan blivit ett stort samtalsämne i båda våra länder.
Begreppet ”arbetsförmåga” introducerades för att bedöma vem som
har rätt till kompenserad sjukledighet/sjukpension. Ofta hör man arbetsgivare säga ”Det skulle inte finnas någon sjukfrånvaro om det inte
fanns läkare”. Läkarna kritiseras för
att alltför sällan använda alternativ till sjukskrivning. Bristen på tid
och rädslan för att hamna i konflikt
med patienten gör att sjukskrivning
används även i situationer när återkomst i lämpligt arbete skulle verka
mera rehabiliterande än passiv sjukfrånvaro.
I Finland har man infört yrkesinriktad rehabilitering vilken bekostas
av arbetspensionsanstalterna.
Arbetsgivarna får 5o procents ersättning för anordnande av obligatorisk företagshälsovård (FHV), vid avtal om ett tidigt stödjande av arbetsoförmåga kan 60 procent ersättas.
Även om incitamentet inte är så stort
är det en stark signal både till arbetsgivaren och FHV om hur viktigt detta tidiga stöd är.
Arbetsoförmågan kan inte minskas effektivt med åtgärder som enbart fokuserar på individen. Omgivningen, särskilt relationen med chefen och övriga kollegor, måste tas i
beaktande. När man ska rehabilitera eller minska arbetsoförmågan så
måste det alltså göras på individuell
nivå, medan det är viktigt att främjandet av arbetsförmågan organiseras
på gruppnivå.

Birgitta Pålsson
Arbets- och miljömedicin i Lund
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Rehabilitering
i grön miljö
Människans biologiska utveckling går långsamt samtidigt som den
kulturella utvecklingstakten hela tiden ökar. Den miljö som vi biologiskt sett fortfarande är skapade för
har mycket få likheter med den miljö som är de flesta västerländska människors verklighet år 2013. Samtidigt
står psykisk sjukdom och stress för
en stor andel av den diagnostiserade
ohälsan. Det finns anledning att börja ställa frågan Kan man bli sjuk av
brist på natur?
Peter Währborg ( SLU, Alnarp)
har tillsammans med kollegor utvecklat en teori baserad på Rachel
och Stephen Kaplans arbete. Den
handlar om hur människans reaktioner och välbefinnande påverkas
av olika typer av naturliga respektive
av människan skapade miljöer.
Som en del av forskningen driver
SLU naturunderstödd rehabilitering
och terapi i en rehabiliteringsträd-

Bilden är ett monatge

gård i Alnarp. Resultaten är positiva, men natur och naturliga miljöer är inte bara rehabiliterande utan
sannolikt även hälsofrämjande i sig.
Det förefaller som om naturen har
en förmåga att sänka aktiviteten i det
sympatiska nervsystemet och höja
aktiviteten i det parasympatiska, något som man annars bara sett vid exponering för fysisk aktivitet och alkohol.
Kanske finns det anledning att tro
att vi genom bristen på natur skapar

nya sjukdomar. Om det är så, hur behöver vi tänka för att minska dessa
risker? Finns det grupper som är extra
utsatta? Vem ska göra jobbet?
Hur tänker du?

Hanna Weimann
Arbets- och miljömedicin i Lund

MILJÖMEDICIN
Karin Broberg Palmgren (AMM Lund) talade om
genetisk arbets- och miljömedicin. Karin, som har förmågan att prata om ett komplicerat ämne på ett begripligt sätt, lät oss följa med på den genetiska forskningens resa från metallexponering via telomerlängd
och kromosomavvikelser till cancer. Idag jobbar hennes grupp främst med studier om sotning, svetsning
och gummiarbete i relation till cancer. Till hösten ges
en METALUND-doktorandkurs i ämnet till hösten,
se http://www.metalund.lu.se/forskarskola/!

Ellen Cromley
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Nästa på tur var Daniel Oudin Åström (YMM
Umeå) som har studerat hur äldre och sjuka i Stockholm påverkas av temperaturen. Risken för dödlighet
i vissa sjukdomsgrupper ökar under perioder med såväl höga som låga temperaturer. Olika platser har olika ultimata temperaturer då risken för dödlighet är
som lägst. Många i riskgrupperna var medvetna om
faran med höga temperaturer, men det verkade finnas
en ”det drabbar inte mig” -mentalitet.
Ellen Cromley (University of Connecticut /AMM
Lund) talade om hur geografiska informationssystem
kan användas i ett hälsoperspektiv för att finna sjukdomsmönster som man annars hade missat. För er som
vill fördjupa er ytterligare rekommenderar vi Ellens
föreläsningsserie, http://www.med.lu.se/labmedlund/
amm/spat_stat.
Ebba Malmqvist, AMM Lund, talade om hur luftföroreningar påverkar både mor och barn under graviditeten. Bland annat visar studier att det finns en förhöjd risk för graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning om kvinnan bor i ett område med höga luftföroreningshalter.

Ebba Malmqvist
Kristoffer Mattisson
Arbets- och miljömedicin i Lund
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TEMA
LAB
OCH
YRKESHYGIEN
Gemensamt för ett antal av presentationerna var att metodiken som
tillämpas var baserad på mätningar
av ett stort antal ämnen där skillnader i mönstret används för att urskilja fall och kontroller. Denna metodik, så kallad ”omics” kan användas
för analys av gener och genuttryck,
men även för proteiner och metaboliter dvs ämnen producerade av
kroppen under ämnesomsättningen.
Samlingsnamnen för respektive område är ”genomics”, ”proteomics” och
”metabolomics”.
Karin Broberg Palmgren från
AMM i Lund inledde med en introduktion till Genetisk arbets- och miljömedicin. Hon berättade att man i
studier sett samband mellan exponering av ämnen från specifika yrkesgrupper och cancer men att man
inte på detaljnivå känt till orsaken.
Två viktiga områden där hennes fors-

kargrupp bedriver omfattande forskning är hur olika miljöfaktorer påverkar arvsmassan, vilket kan ha betydelse för canceruppkomst.
Vidare berättade Ingvar Bergdahl
från AMM i Umeå om en biobank
i Umeå där infrusna prover visat sig
vara tillräckligt stabila för att tillförlitliga genuttrycksanalyser ska kunna
utföras på materialet.
Ett nytt sätt att utvärdera inflammation i luftvägarna beskrevs av Ekaterina Mirgorodskaya från AMM i
Göteborg. Med deras metod kan proteiner och lipider analyseras direkt i
utandningsluften. Förhoppningsvis
kan metoden bli ett hjälpmedel för
att skilja mellan olika typer av luftvägssjukdom.
Göran Lidén från ITM i Stockholm hade studerat mangan i svetsrök och sett samband mellan ökat
manganinnehåll och minskad halt

av ett visst protein i blodet. Kåre Eriksson vid AMM i Umeå visade spännande resultat från studier av personer med vita fingrar där mönster av
metaboliter i kroppen skiljdes åt mellan fall och kontroller. Vissa specifika
proteiner kunde också kopplas samman med sjukdomen.
Slutligen berättade Bente Husby
från AMM i Örebro om deras luftmätningar av nikotin i luft och att
det förmodligen finns ett ökat behov
av dessa mätningar till följd av det
nyligen sänkta hygieniska gränsvärdet från 0.5 till 0.1 mg/m3.

Monica Kåredal
Arbets- och miljömedicin i Lund

OGYNNSAM ARBETSMILJÖ
BIDRAR TILL SÖMNSTÖRNINGAR
Göran Kecklund, sömnforskare på Stressforskningsinstitutet i Stockholm, föreläste om aktuell forskning
om arbete och sömn. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har gjort en litteraturgenomgång i
ämnet och den finns tillgänglig på www.sbu.se.
Resultaten visar att personer med höga arbetskrav,
psykiskt ansträngande arbete eller skiftarbete har mer
sömnstörningar än andra. Omvänt leder ett gott medmänskligt stöd från kollegor och chefer, kontroll över
det egna arbetet och/eller rättvis behandling på jobbet
till mindre sömnstörningar.
Hur kan då ett psykiskt påfrestande arbete leda till
sömnbrist? Göran Kecklund tog upp två tänkbara mekanismer:
1. Påträngande tankar om jobbet inför sänggående
leder till ökad stress som i sin tur förhindrar sömn.

2. Om man har skiftarbete med nattpass blir dygnsrytmen störd, vilket medför sömnproblem.
Sömnbrist ökar risken för dödliga arbetsolyckor,
långtidssjukskrivning, ineffektivt arbete och ett flertal
sjukdomar, t ex diabetes. Förutom problem för den enskilde kostar sömnstörningarna samhället 3 miljarder/
år enligt beräkningar från SBU. Den aktuella rapporten visar tydligt på sambandet mellan arbete och sömn.
Här finns en stor utmaning för arbetsgivarna. Även den
enskilde kan bidra till sin egen hälsa genom att sträva
efter balans mellan arbete och fritid samt medvetet prioritera sömn och återhämtning.

Birgitta Malmberg
Arbets- och miljömedicin i Lund
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DE SVÅRA ARBETSMILJÖERNA
NU OCH I FRAMTIDEN
I sessionen kring svåra arbetsmiljöer nu och i framtiden deltog Markus Blomberg (LO-distriktet Skåne),
Margareta Littorin och Catarina Nordander (AMM,
Lund) samt Jörgen Eklund (KTH, Stockholm). I
den efterföljande paneldiskussionen deltog även Bodil Mellblom (Svenskt Näringsliv), Lars Hjalmarsson
(Sveriges företagshälsor) samt Magnus Falk och Magnus Svartengren (Arbetsmiljöverket).
En god arbetsmiljö är viktig för att uppnå god hälsa och välbefinnande hos personalen. Tyvärr är inte
alltid arbetsmiljön så bra. Deltagarna beskrev arbetsplatser med svåra arbetsförhållanden och identifierade grupper som bedöms ha en ökad risk att drabbas av
arbetsrelaterad ohälsa. Arbetsmiljöer med en utbredd
användning av vibrerande verktyg samt slakteri/styckning gavs som exempel på arbetsplatser med hög fysisk och psykisk belastning, högt tempo samt en ökad
risk för olycksfall.
Vissa grupper, t ex ungdomar och immigrantarbetare, löper en ökad risk att utsättas för arbetsrelaterad
ohälsa och olycksfall då de har sämre kunskaper kring
skydd, lagstiftning och rättigheter. Flera talare betonade att arbetsmiljöfrågor borde inkluderas i de yrkesförberedande utbildningsprogrammen.

Samtliga talare poängterade även vikten av att arbeta förebyggande inom området, men noterade också det politiska ointresset och bristen på tilldelning av
medel. En oroväckande trend är att antalet sjukskrivningar ökar, även bland unga. I dagsläget saknas en
stark aktör som kan driva dessa frågor gentemot politikerna. Arbetsmiljöverket ser gärna att de får en mer
offensiv roll i dessa debatter, men saknar i dagsläget
mandat för detta i sin uppdragsbeskrivning.
Emilie Stroh
Arbets- och miljömedicin i Lund

Evidensbaserade metoder och
väl beprövad erfarenhet
Hälsokontroller är ekonomiskt viktiga för företagshälsovården och populära då den allmänna uppfattningen är att de minskar risken för allvarlig sjukdom
och död. Tvärtemot vad många tror visar de flesta studier på att så inte är fallet. Det saknas även bevis för
att hälsokontroller i samband med nyanställningar förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet.
I vissa fall finns det stöd för att genomföra hälsokontroller av arbetstagarna. Detta gäller t ex:
• Kontroll av syn och hörsel hos arbetstagare vars arbete innebär en förhöjd olycksrisk.
• Kontroll av daglig rökning för att erbjuda rökprevention.
• Kontroll av alkoholvanor.
Vid kontroll av alkoholvanor föreslås en kombination av frågeformulär och biomarkörer. För att få uppriktiga svar på frågeformulären är det viktigt att svaren inte riskerar att ge någon negativ inverkan, t ex förlust av arbetet.
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Det finns en betydelsefull koppling mellan arbete och livsstil. Risken att drabbas av livsstilsrelaterade
sjukdomar varierar därför mellan olika yrkesgrupper
och arbetsplatser. Livsstilsfaktorer relaterade till arbetet kan vara mer skadliga för hälsan än arbetet i sig.
Det är därför av vikt att arbeta med dessa frågor även
inom företagshälsovården.
Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för vilka behandlingar och metoder som hälso- och sjukvården bör satsa på. Enligt dessa riktlinjer ska vården
stödja förändring av levnadsvanor som daglig rökning,
riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och inaktivitet. Dessa faktorer ligger bakom nästan en fjärdedel av den samlade sjukdomsbördan och påverkar livslängden med i snitt 14 år.
Åsa Almqvist
Arbets- och miljömedicin i Lund
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Tillämpningar av
labanalyser inom
Arbets- och miljömedicin

Detta är YMDA
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö utreder hudsjukdomar
som misstänks ha med arbetet att göra,
men även sådana som misstänks orsakade av fritidsaktiviteter och faktorer
utanför arbetsmiljön.
Remiss behövs för utredning och kan
skrivas av läkare, företagssköterska,
skyddsombud, tandläkare, försäkringskassa eller arbetsförmedling. Väntetiden är ca 2-3 veckor om det rör sig om
misstänkt arbetsrelaterad hudsjukdom.
För patienter där man misstänker att omgivningsfaktorer ligger bakom hudsjukdomen eller för patienter med misstänkt
allergi mot tandvårdsmaterial är väntetiden ca 2 månader.
Tidsbokning/avbokning: 040-33 78 72 ,
040-33 65 16 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fler kontaktuppgifter hittar du på
www.skane.se/sus/
yrkesochmiljodermatologiskaavd

Malin Engfeldt och Jakob Dahlin från Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i
Malmö.

Bilden av den världsfrånvände
kemisten som endast blandar ämnen på sitt laboratorium kom på
skam i denna session. Istället gavs
åhörarna en inblick i hur kemiskt
analysarbete kan vara till hjälp för
att bedöma vilka ämnen vi kommer
i kontakt med i vår omgivning och
hur dessa påverkar hälsan.
Föredragen tog åhörarna över
hela Sverige och ända till Costa
Rica, då Christian Lindh talade
om exponering för bekämpningsmedels bland bananarbetare och
deras familjer. I sessionen diskuterades även arbetsmedicinska til�lämpningar som gasanalys i industrimiljö och passiva luftprovtagare för miljöer med explosionsrisk,
samt miljömedicinska undersökningar av läkemedelshalter i avloppsvatten. Sara Axelsson berättade att man i Örebro tagit fram en
lista över läkemedel man kan förvänta sig i avloppsvatten, baserat på
vilka preparat som skrivs ut. Den-

na lista var mer relevant än de paketanalyser vissa företag erbjuder.
Eftermiddagens program fokuserade på hudexponering. Sessionen inleddes av Malin Engfeldt som
beskrev vikten av kvalitativa analyser för att hitta vilka kontaktallergen som orsakar eksem. Därefter presenterades modeller för exponeringsbedömning och bestämning av metallhalten på huden och
Carola Lidén fortsatte med att beskriva olika mätmetoder för att studera hudexponering. Lina Hagvall
belyste att det inte alltid är de ämnen man hittar på huden som orsakar kontaktallergi. Vissa ämnen
orsakar alllergi först när de brutits
ned i huden.

Malin Engfeldt
Jakob Dahlin
Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen i Malmö

Behöver DU
hjälp från AMM?
Har du medicinska frågor, frågor om
arbetsmiljön eller den allmänna miljön?
Eller gäller det ett enskilt patientärende?
Ring 046-17 31 85 mellan kl 8.00 – 16.30.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fax: 046-17 31 80

VÅRMÖTET I
SIFFROR
Antal deltagare dag 1: 218
Antal deltagare dag 2: 308
Antal deltagare dag 3: 261
Antal deltagare alla 3 dagarna: 178
Antal deltagare totalt: 333
Antal föredrag: 90
Antal koppar kaffe: 2300
Antal spöken: 2
(Klara och Berta Bager som ville ha
tillbaka sina rum som vi hade lånat
för sessioner)
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BALANS I LIVET

Cecilia Nahnfelt

har visat sig ge en ökad medvetenhet om de anställdas
svårigheter att balansera arbetsliv och det övriga livet.
En möjlig trend är att anställda kommer att söka sig
till arbetsplatser där cheferna lyssnar och att omsorg
måste räknas som en kompetens.

EXPONERING
FÖR
TILLVERKADE
NANOPARTIKLAR

Tillverkade nanopartiklar har speciella egenskaper och är avsedda att
användas i olika produkter och til�lämpningar. Partiklarnas storlek är
mellan 1-100 nm.
Sessionen inleddes med att Maria
Messing (Fasta Tillståndets Fysisk,
LU) beskrev hur nanopartiklar tillverkas. Formmässigt kan de produceras som t ex sfäriska eller stavformade sk ”nanotrådar”. Forskning pågår
för att studera hur sfäriska nanopartiklar som används som katalysatorer
kan utformas för att minska nuvarande tillverkningskostnader. Nanotrådar kan i framtiden användas i produkter som solceller och lysdioder.
10

Njördur Viborg
Arbets- och miljömedicin i Lund

Foto: Linus Ludvigsson, FTF, LU.

Cecilia Nahnfeldt (Karlstad Universitet) berättade
om sin forskning av balans mellan arbetslivet och övriga livet – detta kallar Cecilia ”att balansa” - och värdet
av en inbyggd företagshälsovård (FHV). Vid intervjuer med arbetsledare noterade hon att företag som tidigare haft en egen företagssköterska nu saknade någon
att vända sig till för att få råd i personalärenden. Dessa
företagssköterskor hade en värdefull kunskap om den
anställdes totala livssituation och personliga förhållanden – t ex balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Nutidens FHV-personal har inte samma möjlighet att bilda sig en uppfattning om sådana förhållanden, eftersom de inte är en del av den ordinarie verksamheten.
Den externt anlitade företagshälsovården tenderar att
tappa ett så kallat ”omsorgsperspektiv” som dessa företagssköterskor hade.
Tiderna förändras, men den personliga omsorg som
företagssköterskorna stod för kan tas tillvara genom att
företagsledningarna uppmärksammar vikten av detta.
I annat fall kan detta leda till oro och sjukskrivningar.
Arbetsledare bör t ex ges möjlighet att diskutera med
varandra kring omsorgsfrågor. Sådana diskussioner

Luftburna kolnanorör-partiklar fotograferade
med ett svepelektronmikroskop.

Därefter presenterades resultaten
från två exponeringsmätningar gjorda vid tillverkning av nanopartiklar. På den ena arbetsplatsen tillverkades nanopartiklar av metall. Luftmätningar i samband med rengöring
av partikelgeneratorer visade att stora partiklar frisläpptes. Varje frisläppt
partikel bestod av tusentals små nanopartiklar av metall. Luftmätningar vid tillverkning av kolnanorör visade att nanopartiklarna som arbetarna kunde exponeras för fanns i luften. Metoden som visade sig vara bäst
lämpad att mäta exponering för kolnanorör var att samla dessa på filter
och sedan räkna dem i ett svepelek-

tronmikroskop. Linus Ludvigsson
(Fasta Tillståndets Fysisk, LU) fortsatte på temat och berättade hur kolnanorör hade analyserats med svepelektronmikroskopi och hur de luftburna partiklarna klassificerats i fyra
olika kategorier.
Slutligen beskrev Anders Gudmundsson (Ergonomi & Aerosolteknologi, LU) de mättekniker som kan
användas idag för att mäta nanopartiklar i luft. Han berättade också kort
om nya sätt att mäta tillverkade nanopartiklar.
Maria Hedmer
Arbets- och miljömedicin i Lund
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Bra arbetsförhållanden behövs för
säker vård, värdig omsorg och bra skola.
Anna Rask-Andersson, huvudskyddsombud på Akademiska sjukhuset i Uppsala, inledde debatten
om arbetsmiljön inom vården. Hon
beskrev hur den senaste tidens sparbeting har resulterat i vårdplatsbrist. Vårdavdelningen ”liggande på
akuten” uppstår som ingen personal egentligen har uppdrag att sköta. Förutom stress och bristande pa-

tientsäkerhet leder detta till ökat hot
och våld på akuten.
En annan konsekvens är ökad förekomst av ”satellitpatienter”, dvs i
brist på vårdplatser tvingas patienter läggas in på vilken avdelning som
helst med en ledig säng med resultatet att personalen saknar kunskap
om sjukdomstillståndet och kanske
även rätt övervakningsutrustning.
Detta leder till stor
stress för personalen
och dålig vård för patienten.
Ett tredje problem är de odugliga nya IT-systemen
som stressar personalen och medför
risker för patienterna
i form av felregistreringar. Det nya journalsystemet för läkemedel, Pascal, har

t ex beskrivits som ”djävulens verktyg” (Sjukhuslakaren.se 2/11 2012)
och facken i Skåne vill stoppa det nya
journalsystemet PMO.
Sjukvårdspersonalen far både fysiskt och psykiskt illa när vården inte
är patientsäker. Anna efterlyste därför mer kraft från socialstyrelsen för
att öka patientsäkerheten. I dagsläget
drivs de flesta patientsäkerhetsfrågor
som arbetsmiljöfrågor, då arbetsmiljölagen är kraftfullare än patientsäkerhetslagen.
Debatten handlade även om skolan, som har många arbetsmiljöproblem gemensamma med vården,
framförallt i form av misslyckade ITsystem, brist på datorer/kontorsplatser, hot om våld och för lite personal
i förhållande till uppdraget.

Anna Lindgren
Arbets- och miljömedicin i Lund

Anna Rask-Andersson

BELASTNINGSERGONOMI - STÄNDIGT I FOKUS
Hur man ska bedöma och förebygga risk för sjukdomar i rörelseorganen diskuterades på en rad välbesökta seminarier. Många nya projekt presenterades, och vi
fick gott hopp om att vårt gemensamma arbete kommer till nytta. Några exempel:
Jens Wahlström, AMM Umeå, presenterade en studie på 263 529 manliga byggnadsarbetare. Efter att ha
följt dem under lång tid har man funnit att risken för
diskbråck ökade med 50 procent för de som hade hög
ryggbelastning i form av obekväma ställningar och
tunga lyft. Detta stämmer väl överens med en tysk studie av Seidler et. al,, som presenterades av Carl Aronsson, AMM Lund. Carl har tillsammans med medarbetare översatt Seidlers metod för att beräkna total belastning på ryggen under en livstid och därmed kunna
uttala sig om risken för diskbråck.
Andreas Holterman från NFA, danskt nationellt
forskningscentrum för arbetsmiljö, presenterade resultat från mätningar dygnet runt av fysisk belastning,
mätt som puls och arbetsställningar. Hans grupp har
utvecklat program för automatisk beräkning av hur
lång tid man går, står, sitter eller springer. Exempel visades på städerskor som i stort sett inte sitter ner under sin arbetsdag och ofta arbetar med ryggen framåtböjd. Just nu pågår mätningar på 700 personer i olika

yrkesgrupper. Utvecklingsarbete pågår också i Sverige, och Camilla Dahlqvist, AMM Lund, presenterade en inklinometer med inbyggt USB-minne för mätning av arbetsställningar. Efter testning och förenkling av metoden ska den kunna användas i företagshälsovården (Bild).

Catarina Nordander
Arbets- och miljömedicin i Lund

En liten inklinometer som kan mäta arbetsställningar i olika
delar av kroppen. Pennan med för storleksjämförelse.
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VAD FÅR OSS ATT
VILJA OCH KUNNA
ARBETA EFTER 65?
Medellivslängden i Sverige har
ökat och allt fler har en god hälsa högre upp i ålder, vilket är positivt. Fler
äldre i befolkningen medför också en
större belastning på bl a pensionssystemet. För att bibehålla dagens välfärd behöver vi i framtiden skjuta upp
ålderspensionen. Det gäller alltså att
försöka förstå vilka faktorer som möjliggör och kan motivera oss till ett
förlängt arbetsliv. Detta var utgångspunkten för den doktorsavhandling
som Kerstin Nilsson försvarade i januari 2013.
Avhandlingen omfattade huvudsakligen två grupper. I den ena gruppen, hälso- och sjukvårdpersonal,
fanns olika yrken och typer av arbetsbelastning representerade. Den
andra gruppen var verksamma inom
lant- och skogsbruk, där många trots
en hård såväl psykisk som fysisk belastning arbetar kvar även vid hög ålder.
Resultatet visade att den självupplevda hälsan bland sjukvårdspersonalen var viktig för om de trodde sig
kunna arbeta till 65 år eller längre,
medan diagnostiserad ohälsa inte var
så avgörande. Hälsostatus var inte ett
generellt hinder i arbetslivet om de
äldre arbetstagarna upplevde sitt arbete tillfredsställande och om de fick

Kerstin Nilsson och Bizz i Kivik.
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tillräckligt med tid och möjlighet att
återhämta sig. Värt att notera var att
anställda inom lant- och skogsbruk
utsattes för skador i sitt arbete i lika
stor omfattning, oavsett ålder.
Studien visade att flera förutsättningar krävs för att äldre ska kunna
och vilja stanna kvar längre i arbete.
God arbetsmiljö, måttligt arbetstempo, fungerande arbetstider och möjlighet till kompetensutveckling var
viktiga faktorer för att äldre arbetstagare ansåg sig kunna arbeta i ett
förlängt arbetsliv. Attityden till äldre inom arbetsplatsen samt arbetstillfredsställelse hade betydelse för om
de äldre ville arbeta kvar. Hälsa, ekonomi, fritid samt familjens och samhällets attityd till pension påverkade
både viljan och förmågan att stanna
kvar längre i arbetslivet.
Avhandlingen har lyft fram en
mängd intressanta frågeställningar som Kerstin Nilsson och hennes
kollegor nu kommer att arbeta vidare med i nya projekt.
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