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LLETIN IF

Om Bulletin vore en idrottsklubb skulle vi kunnat
heta Bulletin IF. För en del ter sig nog en jämförelse mellan arbete och idrott som helt befängd. För en
redaktör med både stort intresse för och ett förflutet
som aktiv inom sport, är tanken kittlande. Och det
låter sig göras!
Bulletin IF! En fin liten klubb, som visar upp sig ett par
gånger om året. Hur ska en klubb som Bulletin IF satsa?
Ja, först måste det poängteras att Bulletin IF i så fall hade
haft två moderföreningar. IFK Arbets- och miljömedicin
och IK Yrkes- och miljödermatologi. Båda dessa föreningar tillhör tveklöst högsta eliten och är ”proffs” inom
sina respektive ”grenar”. När man som förening tillhör
eliten innebär oftast detta att man har en unik spets, i
betydelsen att man håller världsklass i specifika ”grenar”,
men även att man i verksamheten har en bredd och utövar många olika idrotter. Dessa två föreningar skulle till
stora delar styra och dra upp riktlinjerna för Bulletin IFs
inriktning och satsning.
Borde inte Bulletin IF helt enkelt satsa som sina moderföreningar? Jo, det kan man ju tycka vore självklart.
Och vi tycker nog att vi till stora delar gör det. Bulletin
har sedan början av 2013 visat upp ett nytt ansikte. Ny
färggladare layout, snyggare tryck, enklare språk, proffsigare bilder. Vi har dessutom satsat på att ge ut fler temanummer än tidigare. Eftersom denna ledare springer
ur ett resonemang och tankar i idrottsliga termer skulle
dessa teman kunna betraktas som olika ”idrottsgrenar”.
Vi i Bulletin IF tänker oss att vi i dessa tematiska nummer lyfter fram spetsen i våra moderföreningars verksamheter, och på något sätt beskriver VM eller någon
annan stor tävling i just den ”grenen”. Detta nummer
som du precis läser har inget specifikt tema utan är ett
blandnummer som vi tänker oss ska ge en bild av bredden hos IFK AMM och IK YMDA. Se det gärna som
ett referat från, säg, ett OS, med många olika idrotter i
samma tävling!
Vi som spelar i Bulletin IF är också med i antingen
IFK AMM eller IK YMDA, där vi är proffs på våra individuella ”grenar”. Vi tycker att vi genom vårt nyhetsbrev
Bulletin ger en fin inblick och intressanta infallsvinklar
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av moderklubbarnas satsningar, och vi kommer fortsätta att skriva om både spets och bredd. Någon proffsstatus i att göra tidskrifter har vi dock inte. Vi tycker ändå
att Bulletin är en bra liten tidning och det är väldigt roligt att göra den. Folk som läser oss, hejar på oss lite då
och då, och vi tar med ofantlig stolthet emot detta och
springer ett ärevarv. Hejaropen sporrar oss i Bulletin IF
att ”träna hårdare” för att bli ännu bättre.
Hammaren i klubbmärket symboliserar naturligtvis
IFK AMMs och IK YMDAs förankring i arbetsmiljöarbete. Det lilla biet får stå som symbol för klubbarnas miljömedicinska ansvar. Dessutom känner vi i Bulletin IF
(Monica, Emilie, Malin, Inger, Kerstin, Ebba och jag)
igen oss i biet med flitens penna. Samma släktskap vill
vi att alla som bidrar med att skriva i Bulletin ska känna. Utan er ingen Bulletin och inget Bulletin IF. Till detta nummer har ni bidragit med intressanta artiklar om
stressforskning, nanopartiklar, allergier, externa forskningsanslag, giftmoln, gästforskare, cytostatikastudier
och lärares stress.

4. Det rosa giftmolnet.
5. Trendspaning: Kontaktallergi mot konser
veringsmedel ökar!
6. Känner du din stress?
Gästprofessor Ellen Cromley på besök
i Lund.

Zoli Mikoczy
Lagkapten i Bulletin IF
Arbets- och miljömedicin i Lund
zoli.mikoczy@skane.se

7. Arbeta säkert med cytostatika.
Detta är YMDA.
Behöver du hjälp från AMM?
Tipsa oss!
8. Hur mår våra lärare?
9. Klirr i kassan.
10. Vi saknar Björn Karlson.
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Luftburet kolnanorör insamlat vid tillverkningen av
kolnanorör och fotograferat med ett svepelektronmikroskop.
Foto: Linus Ludvigsson, FTF, LU.

VI ÄR INTE
ENSAMMA

Vi delar namnet Bulletin med flera andra tidskrifter.
De två som avbildas på denna sida ges ut av bilentusiaster.
Just dessa hittades på en loppmarknad i Lund.
Packard är ett amerikanskt bilmärke som
tillverkades i Detroit mellan 1899 och 1958.
Nordic Packard Owners Club som ger ut
denna Bulletin har funnits sedan 1971 och
har som syfte att bl.a. främja återställande
och bevarande av Packard-bilar.
Scannat med tillstånd av N.P.O.C.
http://www.packard.dk/index.html

NANOPARTIKLAR
PÅ JOBBET
Nanoteknologiska material förväntas få stor spridning i samhället med många exponerade arbetare, både vid produktion, men kanske ännu mer vid bearbetning och
slutligen destruktion av material. Av AFA Försäkring har forskare vid Ergonomi och Aerosolteknik tillsammans med Arbets- och
Miljömedicin och Fasta Tillståndets Fysik vid Lunds universitet
fått 3,6 miljoner kronor för att undersöka exponeringen på fem arbetsplatser som hanterar nanopartiklar.
Nanoteknologi och tillverkning av material med nanometerstora strukturer är en snabbt växande industri som möjliggör material med unika, ofta helt nya egenskaper. Nanoteknologiprodukter
som redan finns på marknaden inkluderar: kompositmaterial av kolnanorör, betong belagd med katalytiska titandioxidpartiklar, sprayer för ytbeläggning, solskyddsmedel och pigment i färg.
Det finns också nya potentiella
hälsorisker, särskilt för dem som arbetar med tillverkning och bearbetning av nanomaterial. I en europeisk expertprognos har nanopartiklar klassats som ”den absolut starkaste framväxande kemiska arbetsmiljörisken”. Inandning av tillverkade nanopartiklar har kopplats till
bl.a. risk för inflammation, DNA2

skador och cancer. Målet med det
projekt som nu fått medel från AFA
Försäkring är att skapa ny kunskap
som kan leda till en säker användning av nanoteknologin.
I projektet ska exponeringen för
nanopartiklar undersökas genom
att göra mätningar på fem arbetsplatser och kombinera dessa mätningar med modelleringar. Ny
mätteknik för selektiva mätningar
av tillverkade nanopartiklar kommer att användas och utvärderas.
Vidare kommer alternativa exponeringsmått för arbetsplatsövervakning att utvärderas och föreslås.
Även luftburna nanopartiklar kommer att samlas in för användning i
toxikologiska studier.
Genom projektet kommer vi få
en ökad kunskap om faktiska exponeringsnivåer på svenska arbetsplatser. Framförallt kommer studien att ge oss information som förbättrar möjligheten till god riskbedömning och riskkommunikation.
Vi kommer att få kunskap om när
mer traditionella metoder kan användas för arbetsplatsövervakning
av exponering och när mer specifika metoder behövs.

Maria Hedmer
Yrkeshygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
maria.hedmer@skane.se

Automobilhistoriska Klubben AHK, som ger
ut nedanstående Bulletin, är en rikstäckande veteranbilklubb, grundad 1950.
Scanning har medgivits av klubben.
http://www.ahk.se/index.php

Det lär finnas en hel del tidskrifter med
bilanknytning som heter Bulletin eller
Bulletinen. Varför det har blivit så med just
biltidningar kan man ju undra?
Tipsa oss gärna om du ser någon.
bulletin@skane.se
Zoli Mikoczy
Redaktör
Arbets- och miljömedicin i Lund
zoli.mikoczy@skane.se
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Temadagar
på turné

KALENDER
TEMADAG FÖR FÖRETAGSSKÖTERSKOR
På grund av att Riksföreningen för företagssköterskor arrangerar sina Nationella Utbildnings (NU)-dagar i Malmö den 8-9 maj kommer vi inte att ha någon Tema-dag för företagssköterskor i vår. Vi återkommer våren 2015, och tar
tacksamt emot förslag på ämnen som ni tycker är angelägna.
Trevlig sommar!
Kerstin

kerstin.diab@skane.se

Ulla

ulla.bk.andersson@skane.se

Else

else.akerbergkrook@skane.se

Under september 2014 inbjuder vi till
temadagar för ergonomer inom FHV i
Södra sjukvårdsregionen. Vi genomför
halvdagar, klockan 13:00 -16:30 på följande orter:
Lund (1/9) i föreläsningssal F4 - centralblocket, Skånes universitetssjukhus.
Växjö (16/9) i lokal Apollon, Växjö centralssjukhus.
Karlshamn (25/9) i lokal Näsviken, Karlshamns sjukhus.

UTBILDNINGSDAG: ARBETE MED VIBRERANDE VERKTYG HÄLSORISKER, RISKVÄRDERING OCH LAGSTIFTNING
Datum: Tisdag 23 september kl. 13:00-16:00
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F4.
Målgrupp: För dig som säljer företagshälsovård.
Kostnad: 750:- /deltagare (exkl moms).
Anmälan & kontaktpersoner: http://www.skane.se/labmedicin/amm
under Utbildningsaktiviteter

UTBILDNINGSDAG: MEDICINSK KONTROLL AV PERSONER
SOM ARBETAR MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG
Datum: Tisdag 7 oktober kl. 9:00-15:30
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F3.
Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare eller annan yrkesgrupp inom
företagshälsovård som utför eller kommer att utföra dessa undersökningar.
Kostnad: 1500:- deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe ingår.
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm se Utbildningsaktiviteter
Vid frågor Else Åkerberg Krook
Ulla Andersson
kontakta: 046-177924
046-173158
else.akerbergkrook@skane.se
ulla.bk.andersson@skane.se

KOMMANDE DISPUTATIONER
INESE DUBINKA HAUKSON, YMDA: ONSDAG 28 MAJ KL. 9-12
CONTACT ALLERGY TO FORMALDEHYDE - DIAGNOSIS AND
CLINICAL RELEVANCE.
THEO BODIN, AMM: ONSDAG 11 JUNI KL. 13-16
ROAD TRAFFIC NOISE, ANNOYANCE AND CARDIOVASCULAR DISEASE.
Mer information om plats, opponent med mera, se Universitetets hemsida.
http://www.med.lu.se/kalendarium/(csort)/disp
(AMM=Arbets- och miljömedicin, Lund / YMDA=Yrkes- och Miljödermatologi, Malmö)

Kostnad per halvdag är 750:Mer information och anmälningsblankett finns på vår hemsida:
http://www.skane.se/labmedicin/amm
Programmet kommer att innehålla :
• Ett pågående projekt ”MEBA Ländrygg”. Äntligen kommer MEBA, dvs.
Medicinsk Kontroll vid Ergonomiskt
Belastande Arbete, även att omfatta
smärta i ländryggen. Vi kommer också
att presentera det pågående arbetet
med att utveckla en ”MEBA APP ” som
kommer att underlätta undersökning
och efterarbete.
• Lärares arbetsmiljö och hälsa –
synnerligen aktuellt.
• Vibrationer och belastningsskador i
byggbranschen – ett växande problem.
Frågor eller önskemål skickas till:
jenny.gremark-simonsen@skane.se

VILL DU VARA MED I EN UNDERSÖKNING AV
HUR INOMHUSLUFT PÅVERKAR HÄLSA?
Vi söker kvinnor och män, 20-60 år, till en
studie om hur vanliga typer av små luftburna inomhuspartiklar påverkar vår hälsa.
Undersökningen genomförs i ett samarbete mellan Arbets- och Miljömedicin vid
Universitetssjukhuset i Lund och avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi
vid Lunds tekniska högskola (LTH).

Stämmer nedanstående på Dig?
• Du tar inte någon hjärtmedicin
• Du har inte högt blodtryck eller diabetes
• Ditt BMI är under 30
• Du använder inte nikotin och har inte 		
vanerökt de sista 5 åren
I så fall kan Du vara just den vi söker!

Om du är intresserad,
hör av dig snarast till någon av oss:

Patrice Milton		
Christina Isaxon
Forskningssköterska		
Forskare, Ergonomi och aerosolteknologi
Tel: 046-222 80 22		
Tel: 046-222 39 35
patrice.milton@med.lu.se		 christina.isaxon@design.lth.se

Undersökningen kräver att Du kan avsätta
tre heldagar (ca 7.30 till 14.30) och påföljande tre morgnar (ca 7:30 till 9:00) samt
fyra halvdagar (ca 8:30 till 11:30) under loppet av några månader. Studien kommer att
pågå under hösten/vintern 2014.
Ersättning utbetalas för förlorad arbetstid
och resor, samt för besväret.
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Det rosa giftmolnet
I oktober 2013 blev vi uppringda och
fick höra om ett hus som svepts in i
ett rosa pulvermoln vilket uppstått
i samband med rivningsarbete på en
f.d. handelsträdgård. Det blev början på ett stort ärende som ännu inte
är avslutat.
För Arbets- och miljömedicin
gällde det nu att försöka få reda på
vad som hänt. Vad bestod det rosa
pulvret av? Vem och vilka kunde ha
blivit exponerade för detta? Föreligger det någon risk nu? Hur skulle vi
göra för att bedöma skadliga effekter
och exponeringsnivån?
Dagen efter telefonsamtalet träffade vi Miljöförvaltningen i Malmö
och fick ta del av analysresultaten av
jord- och materialprover. Vi besökte
också arbetsplatsen som hade genererat det rosa pulvermolnet och de närboende som hade ringt till oss. Från
de genomförda analyserna förstod vi
att stora mängder DDT, bly och lindan (ett bekämpningsmedel) kunde
ha spridits från området. Samma ef-

termiddag träffades klinikens läkare,
kemister, miljösköterskor och miljöhygieniker för att bestämma vilken
provtagning som skulle genomföras på exponerade personer. Att efter
exponering snabbt ta biologiska prover har tidigare visat sig vara mycket värdefullt.
Dagarna efter togs de första proverna på de närboende samt på de
som hade arbetat med rivningen av
handelsträdgården. I samband med
detta intervjuades även de exponerade av våra läkare. Inom en vecka hade
vi identifierat, pratat med och tagit
prover på ett 20-tal personer som riskerade att ha blivit exponerade.
Utifrån intervjuerna fick vi ganska snart en symtombild som dock
inte stämde med effekterna av de substanser som hade påträffats. Fler prover togs, framförallt från mark och
vatten, men även luftprover från de
containrar där schaktmassorna hade
placerats. Alla prover analyserades
så förutsättningslöst och brett som

möjligt, men med särskilt fokus på
bekämpningsmedel och metaller.
Trots det finns idag inget svar på vilket ämne som kan ha orsakat de olika sjukdomsbilderna. Detta påvisar
ett påtagligt problem; även om dagens analysinstrument kan mäta upp
extremt låga nivåer, måste man veta
vilka ämnen man söker efter.
Ärendet är fortfarande inte avslutat då den medicinska utredningen
måste få ta sin tid. Alla prover är dock
sparade och vidare analyser är möjliga med vägledning av hur den medicinska bilden utvecklas.

Container på den f.d. handelsträdgården, fyllld med ”Rosa moln”-förorenat rivningsmaterial.
4

Håkan Tinnerberg
Yrkes- och miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
hakan.tinnerberg@skane.se
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TRENDSPANING:
KONTAKTALLERGI MOT
KONSERVERINGSMEDEL ÖKAR!

Hygienprodukter
och kosmetika kan
innehålla konserveringsmedel som
kan ge allergiska
besvär.

Att ett ämne orsakar eksem beror inte bara på dess allergistyrka utan även på hur mycket vi utsätts för ämnet. Detta kan illustreras med allergiförekomsten för de
två konserveringsmedlen MCI och MI. För dessa ämnen stämmer devisen från ett av 70-talets barnprogram
– nämligen att ”fem myror är fler än fyra elefanter”; –
MCI är det mest potenta allergenet men det i samhället mer förekommande och svagare allergenen MI misstänks vara det man blir allergisk mot.
Det är viktigt att följa kontaktallergitrenderna i samhället för att kunna förebygga att eksemen uppstår. Kontaktallergi fastställs med lapptestning. Reaktionen som
uppstår beror på den dos man sätter på huden. Är den
för låg kan man missa allergier, men att hitta en idealisk
testkoncentration är komplicerat. Det finns fler än 4000
kända kontaktallergen Men många kliniker har bara möjlighet att testa de 30-tal ämnen som finns i den svenska
basserien. För att testning med basserien skall vara effektiv krävs det att den är uppdaterad och att de ämnen som
ingår i den är vanliga i vår miljö.
Allergipotential vs. hög exponering
Under 80-talet orsakade ett nytt konserveringsmedel
kontaktallergier hos många människor. Det bestod av 2
substanser, MCI (5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on) och
MI (2-metyl-4-isotiazolin-3-on), i förhållande 3:1 och användes i både industriella produkter och hygienprodukter. Forskning visade att MCI var det mest potenta allergenet i blandningen. Höga kontaktallergifrekvenser och
studier som påvisade stor risk att få eksem vid MCI/MIallergi ledde till begränsande lagstiftning inom EU. Begränsningen minskade exponering vilket ledde till att allergier för MCI/MI i Europa sjönk under 2000-talets första år. Samtidigt introducerades MI som enskilt ämne,

utan närvaro av MCI, i industriella produkter. Eftersom
MIs antibakteriella effekt är svagare än MCI/MIs använde man högre koncentrationer. 2005 började MI även
användas enskilt i hygienprodukter och kosmetika, även
här i högre koncentrationer än för blandningen. De första larmrapporterna som rörde hygienprodukter med detta ämne dök upp 2010.
Trendspaning kräver optimerad testning
Under 2000-talets sista år ökade åter kontaktallergierna för blandningen MCI/MI i Europa. Var detta ett resultat av MI- eller MCI-allergi? Då användningen och begränsningarna gällande MCI/MI varit konstanta sedan
2001 talar mycket för att ökningen beror på att alltmer
MI används. Testberedningen av MCI/MI i den svenska
basserien fångar inte alla MI-allergiska eftersom halten
MI är för låg för att utlösa positiva reaktioner
För att ett ämne skall inkluderas i basserien krävs att
allergi från ämnet är ett utbrett problem med kontaktallergifrekvenser motsvarande minst 0.5-1 procent. I en studie som utfördes på 5 svenska kliniker såg man att antalet MI-allergiska som endast hittades med MI och inte av
blandningen MCI/MI var 1.9 procent. Svenska sällskapet för Arbets- och miljödermatologi rekommenderade
att testning av MI som enskilt ämne skall införas i den
Svenska basserien från och med januari 2014.

Malin Engfeldt
Yrkeshygieniker
Yrkes- och miljödermatoligi i Malmö
malin.engfeldt@skane.se
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KÄNNER DU DIN STRESS?
Mental ohälsa på grund av arbetsrelaterad stress utgör ett stort folkhälsoproblem. Vid fullbordat utmattningssyndrom (UMS) blir rehabiliteringen ofta komplicerad och långvarig. Det är därför viktigt att tidigt
identifiera individer som är särskilt sårbara. En sådan
sårbarhet skulle kunna vara en sänkt förmåga att förnimma kroppens inre signaler s.k interoception. Bristande förmåga att varsebli kroppens varningssignaler
på stressymptom ökar troligen risken för att bli kvar i
långvarig stressexponering.
Uppfattningen av inre kroppsliga signaler och fysiologisk feedback spelar en viktig roll i de emotionsteorier som betonar ett nära samband mellan interoception och emotion. Vanligen studeras interoception
med s.k. pulsperception dvs. försöksdeltagaren räknar sina hjärtslag (utan att ta pulsen) under en specifik tidsperiod. Resultatet jämförs sedan med en EKGregistrering. Hög överensstämmelse mellan pulsräkning och EKG innebär god förmåga att uppfatta kroppens signaler. Studier visar att pulsperception även är
förknippat med intensiteten i emotionellt upplevande. Personer med god pulsperception har visats få intensivare emotionella upplevelser och kraftigare pulsrespons till känslomässigt laddade händelser än personer med sämre pulsperception. Vanemässig ångestbenägenhet har relaterats till ökad interoceptiv förmåga, medan depressiva drag, personlighetsstörning och
neuros har kopplats till sänkt interoceptiv förmåga.
Dock har det hittills inte studerats om bristande interoception kan utgöra en riskfaktor för att utveckla
uttmattningssyndrom.
I ett projekt vid Arbets- och miljömedicin i Lund
har vi under våren samlat in data från drygt hundra
unga vuxna kvinnor och män med varierande grad av
symptom på UMS; från inga tecken på UMS till tidi-

ga symptom på UMS. Finner vi att personer med tidiga tecken på UMS har en bristande interoceptiv förmåga, kan det innebära en riskfaktor för utveckling av
UMS. Bristande interoceptiv förmåga kan enkelt upptäckas, vilket ger möjlighet att sätta in förebyggande
åtgärder för att förhindra att personerna drabbas av
uttmattningssyndrom.

Peter Jönsson
Docent, forskare
Arbets- och miljömedicin i Lund
peter_2.jonsson@med.lu.se

Försöksperson
Elias Gabrielsson
sittande med
EKG-utrustning
och försöksledare
Alexander Triebe.

Gästprofessor Ellen Cromley på besök i Lund
Tack vare ett beviljat FAS-anslag för anställning av excellent gästforskare har vi haft möjligheten att, vid två
tillfällen, välkomna professor Ellen Cromley (Connecticuts University) till avdelningen för Arbets- och miljömedicin i Lund.
Ellen har en bakgrund som geograf och är bland
annat en av författarna till boken ”GIS and Public
Health”. Under sin vistelse här har hon fokuserat på att
vidareutveckla våra geografiska analysmetoder. Användningsområdet för dessa metoder är mycket brett
då de möjliggör studier av hur geografiska faktorer och
förhållanden påverkar spridning, orsaker och effekter
av sjukdomar och hälsa.
Under sin tid hos oss har Ellen deltagit som rådgivare i flera forskningsprojektet och även presenterat sin
6

egen forskning i form av en seminarieserie samt enskilda föreläsningar - inte enbart i Lund utan även i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Nästa år kommer Ellen tillbaka för tredje och sista
gången inom sin gästprofessur, men vi hoppas att hon
kommer att få anledning att komma tillbaka till Lund
fler gånger i framtiden och ser fram emot att hälsa henne hjärtligt välkommen åter!

Kristoffer Mattisson
Doktorand,Folkhälsovetenskap
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristoffer.mattisson@med.lu.se
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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.
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

Arbeta säkert
med cytostatika Behöver
DU
hjälp från AMM?
Analyssortimentet av cytostatika,
som provtagits genom avstryksuppsamling, håller för närvarande på att
utökas vid Arbets- och miljömedicin
i Lund. Tanken är att dessa analyser ska hjälpa arbetsplatser där cytostatika hanteras att systematiskt
förbättra sin arbetsmiljö. Ytor i anslutning till beredning eller administrering av läkemedlet kan provtas genom en enkel men standardiserad avtorkning och sedan skickas
till lab för analys.
Cytostatika är cellhämmande läkemedel som används vid behandling av bland annat cancer. Arbete med cytostatika medför en exponeringsrisk. Det är därför viktigt att
ha ett kontinuerligt och systematiskt
förbättringsarbete i hanteringen. Arbetsmiljöverket har därför utfärdat
föreskrifter som reglerar hur personalen ska hantera dessa ämnen.
Vid beredning och administrering
finns en risk att personalen exponeras. Att mäta halten på ytor runt de
platser där cytostatika antingen har
beretts eller administrerats kan ge indikationer på om hanteringsrutinerna behöver ses över. Metoder för ytprovtagning och analys av två olika
läkemedel, cyklofosfamid och ifosfamid, finns sedan tidigare vid Arbets- och miljömedicin. För att veta
något om hur halter på ytor förhåller
sig mellan olika arbetsplatser utfördes mätningar på 17 vårdavdelning-

ar i Södra sjukvårdsregionen där cytostatika användes. Med dessa mätningar som grund beräknades ett sk
riktvärde, dvs den halt 9 av 10 arbetsplatser med goda yrkeshygieniska
förhållande uppvisade. Genom upprepade mätningar ska man kontinuerligt kunna uppdatera detta riktvärde och förhoppningsvis med tiden se
sänkta halter.
Det finns ca 100 olika cytostatiska
medel på marknaden. För att systematiskt kunna genomföra mätningar krävs det att det finns analysmetoder för de ämnen som är relevanta för
olika arbetsplatser. Idag kan vi analysera två olika cytostatika. Men vi
på AMM arbetar vidare för att utöka
analysutbudet till att omfatta ytterligare några av de cytostatika som används i störst utsträckning inom slutenvården och hemsjukvården. Analysmetoder för dessa ämnen kommer
att valideras och riktvärden kommer
att beräknas. Vår förhoppning är att
vi genom att erbjuda dessa analyser
möjliggör fler mätningar som i förlängningen kommer att leda till en
förbättrad arbestmiljö vid de arbetsplatser där cytostatika hanteras.

Monica Kåredal
Kemist
Arbets- och miljömedicin, Lund
monica.karedal@skane.se

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

Tipsa oss!
Vad vill du läsa om i Bulletin?
Tipsa oss om:
- ämnesområden
- teman
- händelser
som du vill att vi ska skriva om i
kommande nummer av Bulletin.
Detta och andra synpunkter på
innehåll i Bulletin kan du maila till:
bulletin@skane.se

Referenser
Saknar du referenslistor i Bulletin’s
artiklar?
Vi har valt att inte använda oss av
dessa långa platskrävande listor.
Om du känner att du vill ha mer kött
på benen, hör av dig via mail till
respektive artikelförfattare.
Då får du hjälp med lämpliga
referenser och länkar.
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HUR MÅR VÅRA LÄRARE?
Förändringarna har avlöst varandra inom skolan under
de senaste decennierna - nya betygssystem, ändrade regelverk, ökade krav från föräldrarna, mer administration och ny teknik är några exempel. Nästan varje dag
hör vi inslag om skolan i massmedia - oftast med fokus
på elevernas resultat. Men hur är arbetsmiljön och hälsan hos lärarna?
Arbets- och miljömedicin i Lund har undersökt arbetsförhållandena vid 49 grundskolor i södra Sverige.
Femhundratjugo lärare – 380 kvinnor och 140 män –
besvarade en enkät med frågor om fysisk arbetsbelastning, smärta i muskler och leder och psykosocial arbetsmiljö. Ett hundratal lärare deltog dessutom i intervjuer,
där vi ställde öppna frågor om vilka faktorer de upplevde
positivt respektive negativt i arbetet.
Undersökningarna visade att den fysiska arbetsbelastningen låg på en bra nivå hos lärarna, jämfört med
personal i många andra yrken. Det fanns en del ergonomiska problem vid datorarbetsplatserna, men arbetet
var varierande och de fysiska belastningarna innebar ingen större risk för skador. Trots detta var det vanligt med
smärta i nacke-axelregionen, framför allt hos kvinnorna. Många relaterade smärtan till stress och muskelspänningar.
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Foto: Zoli Mikoczy

Psykosocial arbetsmiljö
Trots att media ofta ger en negativ bild av skolan, rapporterade lärarna en lång rad positiva faktorer i arbetsmiljön. Majoriteten tyckte att kontakten med eleverna och
att se deras utveckling var en positiv del av arbetet, liksom
samarbetet med kollegorna. Många tyckte om att undervisa och upplevde arbetet som omväxlande och utvecklande, med goda möjligheter till eget inflytande.
En hög andel upplevde dock en pressad arbetssituation. Så många som 77 procent ansåg att de inte hade tillräcklig tid för att få arbetet utfört och 87 procent upplevde arbetet som mycket stressigt. Vid intervjuerna angav
lärarna att allt fler arbetsuppgifter lades på dem, utan att
något annat togs bort. Många menade att mycket onö-

dig tid gick åt till krångel med olika datorprogram och
att den omfattande administrationen stal tid från eleverna och undervisningen.
Våra data visar att en fjärdedel av lärarna har en
förhöjd grad av utmattning, vilket kan innebära risk för
stressrelaterade sjukskrivningar och försämrad kvalitet
i arbetet. Lärarnas genomsnittliga utmattningsnivå var
betydligt högre än för de grupper inom sjukvården som
vi undersökt med samma metoder. Fyra problemområden som var särskilt kopplade till graden av utmattning
identifierades: Höga känslomässiga krav, hög arbetsbelastning, bristande stöd och försämrad tilltro till sin egen
förmåga. Samtidigt hade ungefär en fjärdedel av lärarna
låga värden för utmattning, vilket tyder på skiftande bilder och förståelse av uppgifter och krav i arbetet.
Utifrån dessa resultat utförde psykologen Katarina
Karringer observationer och intervjuer av åtta lärare, var
och en under en vanlig arbetsdag. Det framkom bland
annat att lärarna upplevde en oro för att inte leva upp till
omgivningens krav, vilket ledde till beteenden som hade
negativa konsekvenser för deras välbefinnande.
Det är alltså mycket angeläget med en förbättring av
lärarnas arbetssituation. Lärarna önskar själva mer stöd
och handledning, mer tid för planering och utvärdering,
längre pauser och mer tid för återhämtning. Ett intressant
område är att belysa hur olika lärare ser på krav och möjligheter i arbetet, och hur stödet inom organisationerna
kan utvecklas. En konkret åtgärd för att minska stressen
är förenklad dokumentation och mer användarvänliga
datorprogram. En grupp med representanter från Lunds
Universitet, kommun, skolledning och lärare, har bildats
med syfte att utveckla och pröva metoder för en förbättrad arbetsmiljö för lärarna.
Inger Arvidsson
Belastningsergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
inger.em.arvidsson@skane.se
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Anna Rignell-Hydbom har tilldelats
20,7 miljoner kr. för forskningsprogrammet SIMSAM-Lund av Vetenskapsrådet. Faktorer under fosterlivet, t.ex. mammans rökvanor eller
användning av mediciner, kan påverka hälsan hos nyfödda barn. Tillväxthämning under fosterlivet påverkar hälsan direkt efter födelsen,
men ökar också risken för hjärt-kärlsjukdom långt upp i medelåldern.
Det finns resultat som tyder på att
även kognitiv förmåga och annan
hälsa under barndomen och vuxenlivet kan påverkas. Många ekonomer anser att investeringar i förbättrad barnhälsa är den mest lönsamma samhällsinvestering på lång sikt.
I vårt forskningsprogram inom SIMSAM har vi främst varit inriktade på
att identifiera faktorer som påverkar
nyfödda barns hälsa. Med årets ansökan, SIMSAM Lund, är vår ambition att studera påverkan på barnets
framtida utbildningsnivå, arbetsliv,
och hälsa upp genom vuxenlivet.
Anna Rignell-Hydbom har av
FORTE tilldelats 2,5 miljoner kr.
för ett projekt om barnfetma och
miljögifter. Fetma hos barn är enligt WHO en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Dessa barn löper
större risk än normalviktiga barn att
bli överviktiga som vuxna, vilket för
individen bidrar till en ökad risk att
drabbas av en rad allvarliga sjukdomar. Den vanligaste förklaringen till
övervikt är för mycket energirik mat
i kombination med för lite fysisk aktivitet. Ny forskning har belyst möjligheten att exponering för så kal�lade hormonstörande ämnen under
fosterperioden kan bidra till övervikt. Vi kommer att analysera perfluorerade ämnen, ftalater, triklosan
och Bisphenol A och studera skillna-

der i viktutveckling och övervikt vilka inte kan förklaras av andra kända
riskfaktorer (som föräldrarnas BMI,
socioekonomisk status, hög födelsevikt hos barnet). Om vi finner ett
samband mellan dessa miljögifter
och övervikt kommer vi att gå vidare
med att undersöka de bakomliggande orsakerna.
Lars Rylander har fått ett anslag av
FORMAS på 3 489 000 kr. för projektet; Hur påverkar hormonstörande
miljögifter och luftföroreningar fostertillväxten? Genom att kombinera informationen från en stor ultraljudsdatabas med data från Medicinska
födelseregistret har vi möjligheten
att studera eventuella samband mellan exponering för hormonstörande miljögifter, luftföroreningar och
fostertillväxt. Gällande hormonstörande miljögifter kommer vi att välja
1400 graviditeter och analysera bl.a
fluorerade ämnen och ftalater, vilka
har förmågan att passera moderkakan. Avseende luftföroreningar kommer vi att fokusera på kväveoxider,
avstånd till väg, partiklar och ozon.
Det ökande kunskapsläget har visat
på att försämrad fostertillväxt är en
viktig riskfaktor för sjukdom senare
i livet (såsom stroke och typ 2-diabetes) därför är varje faktor associerad
med fostertillväxt av stor betydelse.
Karin Broberg har fått ett anslag
från FORMAS på 3,2 miljoner kr.
för projektet; Vad i våra gener gör oss
extra känsliga för kvicksilver i fisk? Metylkvicksilver från fisk går från mamman till fostret via moderkakan och
kan skada utvecklingen av nervceller. I detta projekt undersökes om det
finns samband mellan genetisk variation och halter av metylkvicksilver
i det nyfödda barnet. Vi undersöker
även om detta påverkar utvecklingen
av barnets hjärna.
Erik Philip Sörensens stiftelse och
Kungliga fysiografiska sällskapet har
tilldelat Karin Broberg sammanlagt
310 000 kr. för Human selektion för
tolerans av stressfaktorer i miljön - en
studie om oorganisk arsenik. Människan har på vissa ställen på jorden under tusentals år levt med höga halter

av oorganisk arsenik i dricksvatten.
Arsenik är som känt mycket giftigt
både för barn och vuxna. Vi undersöker i detta projekt om människan
har utvecklat en tolerans för arsenik
genom en genetiskt reglerad effektiv
och mindre giftig omsättning av arsenik i kroppen.
Maria Albin tilldelas av FORTE ett
programstöd på 6 miljoner kr. (ytterligare 6 efter godkänd halvtidsrapport) för Longer working life – including working conditions, health, and
conditions outside the work-place. I ett
samarbete med Göteborgs universitet
studeras vilka faktorer som är viktiga
för att uppnå ett fullt arbetsliv och för
att vilja och kunna arbeta efter 65 års
ålder, samt hur ansvariga chefer ser på
detta. I projektets senare del kommer
interventioner att genomföras.
AFA-försäkring har tilldelat Maria
Albin 3,8 miljoner kr. för Ett längre arbetsliv - underlag för att inkludera arbetsförhållanden, hälsoaspekter och förhållanden utanför arbetet. I
detta syskonprojekt till ovanstående
studeras hur arbetsförhållanden, hälsoaspekter och förhållanden utanför
arbetet kan integreras i hållbara strategier för ett längre arbetsliv.
Maria Albin har tilldelats 600 000 kr
av Vetenskapsrådet. Detta är ett samarbete med forskarkollegor i Centralamerika kring värmestress vid manuellt arbete i varma länder, med särskilt fokus på effekter på njuren.
Maria Albin har fått anslag av VINNOVA på 200 000 kr. för en Påverkansplattform för att lyfta den hållbara och kreativa arbetsplatsen inom
EUs nya forskningspolitiska program
Horisont 2020 samt öka möjligheterna för svenska forskare inom området att framgångsrikt konkurrera om
forskningsmedlen.

Anna Rignell-Hydbom
Avdelningsföreträdare vid AMM
Lunds universitet
anna.rignell-hydbom@med.lu.se

Foto: Eivind Sætre / norden.org

Varje år sitter mängder av forskare
och skriver forskningsansökningar. Tyvärr är det få av dessa ansökningar som tilldelas medel från externa finansiärer, men ibland står
vi på de lyckligt lottades sida. Nedan beskrivs några ansökningar vid
Avdelningen för Arbets-och miljömedicin, Lunds universitet som fick
anslag 2013.
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Vi saknar Björn
Björn Karlson, professor vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Lunds universitet, har avlidit vid en ålder av 59
år. På 1980-talet blev Björn knuten
till Arbets- och miljömedicin i Malmö/Lund och blev 2003 chef för dess
beteendemedicinska sektion. Sedan
2010 innehade han jämsides professuren i Arbets- och organisationspsykologi vid institutionen för Psykologi vid Lunds universitet.

Få vet att Björn i sin ungdom flottade timmer på de värmländska floderna. Kanske bidrog balanserandet
på hala stockar, med risk för att trilla i Klarälvens kalla vatten, till hans
intresse för arbetsmiljö, särskilt samspelet mellan arbetsmiljö och psykisk hälsa. Förutom djupt och brett
teoretiskt kunnande hade Björn en
sällsynt lyhördhet för både patienter
och kollegor, samt en beundransvärd
förmåga att kombinera jordnära och
teoretiska frågor såväl i kliniska sammanhang som inom forskning.
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Björns intellektuella nyfikenhet
ledde till många nya forskningsidéer och han var mästerlig på att hålla
sig á jour med nya forskningsrön och
metoder, samt andra forskargruppers
aktuella arbete - lokalt, nationellt och
internationellt. Björns tillskott till arbetsmiljöforskningen är omfattande; från förfining av diagnostiken
vid toxisk encefalopati, till förståelsemodeller för elkänslighet, till tidig
upptäckt av stress, till neuroendokrina rubbningar vid utmattning och
metoder för hållbar återgång i arbete. Björn lyckades finna konvergensen mellan den psykologiska spetsforskningen och dess relevans for patienter och samhälle. Björn ägde också en enastående skicklighet i att finna vägar till konkreta tillämpningar av sin forskning. På den nationella arenan var Björn högt ansedd, inte
minst för sin talang att kombinera
biologiska och psykologiska forskningsfynd till modeller för hur stress
kan leda till ohälsa. Björn hann medverka i över 50 vetenskapliga artiklar
och bidrog på talrika internationella
konferenser.
Björn bemötte alltid kollegor och
medarbetare med prestigelöshet och
kamratskap. När problem tornade upp sig räckte ofta en pratstund
hos Björn för att situationen skulle
kännas hanterbar. Många kollegor
och doktorander har Björn att tacka
för betydelsefulla insatser. Själv såg
Björn alla sina insatser som självklara och hans lugna och varma sätt var
en stor tillgång för oss alla.
Vi sörjer att en stor vetenskaplig
och personlig inspiratör nu har lämnat oss. Störst är dock förlusten för
hustrun Jannika och de vuxna döttrarna Ellen, Amalia och Augusta.

Per Johnsson
Roger Persson
Palle Ørbæk
Kai Österberg
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