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bLaNdAT
Många har sina favoritartister som t.ex. Janis Joplin,
Quincy Jones eller Bob Hund. Trots det vill vi ofta ha
variation i vårt musiklyssnande och en hel del av oss har
spelat in blandband liknande det som visas här till höger.
De flesta av oss har säkert sitt favoritgodis. Det kan vara
suraste surisarna, segaste råttorna, skummaste skumbananerna eller mörkaste chokladen. Ändå köper vi då och
då en påse blandat lösgodis. Hyggligt sportintresserade
personer har ofta sitt favoritlag i fotboll, hockey eller någon annan idrott. De flesta hyggligt sportintresserade tittar ändå ganska ofta på matcher med helt andra lag. Favoriterna tillåts inte att helhjärtat blockera och hindra
andra från att nyfiket knacka på och ge sig in i våra liv.
Variation kan vara ett sätt för oss att till fullo uppskatta
våra favoriter. Samtidigt får variation oss att se och lära
känna nya smaker, intryck och upplevelser. På köpet får
vi kanske ännu fler favoriter samtidigt som vi breddar oss.
Sedan 2013 har Bulletin haft mer tematiska nummer
än tidigare år. Det har handlat om så varierade teman
som vibrationer, matproduktion, barns dagliga miljö och
skönhetsbranschen. Vi får mycket uppskattning för detta
nya upplägg vilket vi tycker är fantastiskt kul. Vi tycker
själv att temanummer har sina poänger. Vi kan göra fylligare och bredare djupdykningar i specifika ämnen samtidigt som vi kan rikta oss till enskilda yrkesgrupper på
ett elegant sätt. Många av de projekt och studier som beskrivs i sådana temanummer involverar ofta många av de
yrkesgrupper och de olika specialkompetenser som finns
vid både Arbets-och miljömedicin Syd och Yrkes- och
miljödermatologi i Malmö. Detta beskriver ju på något
sätt en medveten satsning på saker som vi tycker är viktiga och som samtidigt är stora och viktiga i samhället.
Ibland har vi dock saker som är angelägna att berätta
trots att de inte riktigt växer sig så stora och ryms inom
ramen för ett gemensamt tema. För oss på YMDA och
AMM Syd betyder det inte att de på något sätt är mindre
viktiga för det. För de som lagt ner arbete på dessa projekt, har de ju naturligtvis också en tydlig målgrupp. De
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förtjänar sin plats både i Bulletin och i andra sammanhang. Sådana lite lösare trådar behöver knytas ihop och
uppmärkasammas och ges sitt utrymme.
Därför kommer vi även framöver då och då att frångå
det tematiska och ge ut blandnummer av Bulletin. Just
denna gång beskrivs bl. a. ett patientfall, en eksemskola,
lite omvärldsbevakning och en 100-åring uppmärksammas. Så håll tillgodo och mycket nöje med detta imaginära blandband.

4. Eksemskola - Att lära för livet.
Allergidagen - undervisning i tiden.
5. Utbildningsdagar i
Arbets- och miljömedicin i Örebro.
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ANSLAGSTAVLA

KALENDER
ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN
UTBILDNINGSDAG:
LUNGSJUKDOMAR I ARBETSLIVET - TEORI OCH PRAKTIK
Kursen motsvarar delvis vår tidigare spirometriutbildning men omfattar nu
också en exponeringsdel
Datum: Torsdag 8 september, heldag
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F5
Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer .
Kostnad: 1500:- / deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe och kursmaterial 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

VÅRMÖTE I
MALMÖ
Nu är det vår tur igen att arrangera Arbets- och miljömedicinskt vårmöte. Det
kommer att gå av stapeln mitt i Malmö
den 3-4 maj 2017.
Mer information om detta kommer.

KOMMANDE DISPUTATIONER
SHEGUFTA AMEER, AMM: FREDAG 7 OKTOBER
ANN-KRISTIN BJÖRK, YMDA: FREDAG 18 NOVEMBER
ANNARITA ANTELMI, YMDA: FREDAG 25 NOVEMBER
KRISTOFFER MATTISSON, AMM: FREDAG 16 DECEMBER
Information om plats, opponent med mera, kommer på Universitetets hemsida.
http://www.med.lu.se/kalendarium/(csort)/disp
(AMM=Arbets- och miljömedicin Syd / YMDA=Yrkes- och Miljödermatologi, Malmö)

PSYKOLOG TILL
AMM SYD
Vi söker en psykolog till AMM Syd.
Titta in på Region Skånes hemsida för
lediga jobb - skane.se/jobb

NY HEMSIDA

Inom kort lanserar AMM Syd en ny hemsida som kommer att ligga under Södra
sjukvårdsregionens domän:
http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/.
Under del av våren kommer den nya sidan att vara under uppbyggnad och parallellt med det kommer vår nuvarande
hemsida att fortfarande vara aktiv:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/
Arbets--och-miljomedicin/
Håll utkik!
Näsduksträd i Malmös Rönneholmspark.

NYA RAPPORTER
FRÅN AMM
Besök vår hemsida för att se AMMs
senaste rapporter.
• Hand-armvibrationer och ergonomisk
belastning från arbete med stavvibratorer vid betonggjutning.
• Vibrationsexponering hos patienter
utredda för vibrationsskada vid AMM
Syd.
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STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNING
Fler företag inom privata näringslivet ska ges möjlighet till kompetenshöjning inom arbetsmiljön.
Från 1 januari 2016, och tre år framåt, kan arbestgivare få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningar inom ett flertal områden. Ersättningarna gäller grund- och vidareutbildning för chefer och vidareutbildning för
skydds- och arbetsmiljöombud.
Gå in på https://www.Afaforsakring.Se/arbetsmiljoutbildning för mer
information och ansökningsformulär.

Isocyanater problem i
fjärrvärmebranchen
Hösten 2015 kom en patient till AMM
Syd med kraftig hosta. Det visade sig att
patienten arbetade i fjärrvärmebranschen
som mantelmontör.
Fjärrvärmerör består av stålrör omslutna av PUR-isolering (polyuretan-isolering)
med ytterhölje av plast. PUR tillverkas av
isocyanater, vilka kan ge allergi. Vid skarvning skalas röret av till stålet som sedan
svetsas ihop. Mantelmontören trär därpå
en ”krympmuff” över rörskarven som med
gasolbrännare krymps fast på befintligt rör.
Slutligen isoleras rörskarven med PUR.
Vid större jobb används automatiska, slutna blandningssystem. Vid mindre jobb anser branschorganisationen Svensk fjärrvärme att speciella PUR-blandningspåsar ska
användas så att risken för isocyanatexponering minimeras.
Utredning av patientens lungproblem
tar vid och arbetsplatsbesök bokas. En kollega till patienten visar arbetet då patienten bedömts som icke tjänstbar som mantelmontör (se faktaruta). Mixningen av
PUR-skum utfördes öppet och utan andningsskydd, med handvisp från medhavda
dunkar med isocyanat och polyol (se bild),
vilket ökade risken för isocyanatexponering. Företaget sanktionerade hanteringen
då blandningspåsar ansågs för dyrt, samtidigt som de förringade riskerna med isocyanatarbete. Patienten har diagnostiserats
med isocyanatastma och förlorade därigenom sin anställning.
Faktaruta
Isocyanat: Förening med en eller flera isocyanatgrupper.
Exponering kan orsaka svår astma
Polyol: Alkohol med fler alkoholgrupper
Polyuretan (PUR): Plastskum mixad av diisocyanat och
polyol
Härdplastarbete: Arbete med härdplaster som t.ex. isocyanater tillåtes efter godkänd tjänstbarhetsbedömning
(AFS 2014:43)
Tjänstbarhetsbedömning: Läkarkontroll av t. ex. lungfunktion för att säkra att den anställde är frisk nog att utföra vissa yrken. Astma diskvalificerar t.ex. för härdplastarbete (AFS 2006:6)

Jakob Riddar
Yrkeshygieniker
jakob.riddar@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd
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PÅ PENDLINGSBESÖK PÅ
ANDRA SIDAN JORDEN
Utsikt över Kelowna, Kanada.

Foto: Kristoffer Mattisson

Foto: Jakob Riddar

lare som möjligt till förmån för pendlare som använder de mer miljövänliga alternativen buss, tåg, gång eller
cykel. Det finns en hel del forskning
gjord på hur den geografiska kontexten (t.ex. befolkningstäthet, tillgång till kollektivtrafik och blandning av bostäder och arbetsplatser),
pendlingsrelaterade faktorer (t.ex. tid
och kostnad), socioekonomi, familjesituation och arbete påverkar valet
av färdsätt, men mindre är känt hur
stress och fysisk hälsa påverkar valet hos pendlarna. Fokus under mitt
utbyte har därför legat på att få mer
Forskarutbyte till Kanada.
kunskap för att förstå hur skånska
2015 beviljades jag ett NOVA Do- pendlares val av färdsätt påverkas av
mus stipendium från EU vilket gav stress och fysisk hälsa.
mig möjlighet att besöka University
of British Columbia och ta del av hur Vad har vi för nytta av detta?
de arbetar med planering av hållbara
Under vistelsen i Kanada har jag
transportsystem. Kanada är ett vack- lärt mig om hur transportforskare i
ert land med underbar natur i form Kanada ser på hållbar planering (t.ex.
av höga berg, stora skogar, djupa sjöar vikten av att förtäta städer, planera
och vidsträcka slätter. För att rymma effektiv kollektivtrafik och förbättre
allt detta så täcker landet ett myck- möjligheter att gå och cykla) och fått
et stort geografiskt område. Eftersom möjligheten att applicera dessa idédet finns så mycket land tillgängligt er och metoder på folkhälsodata från
så finns det en tradition i Nordame- Skåne. Genom att förstå vad som styr
rika att sprida ut städerna över sto- skånska pendlares val av färdsätt vid
ra geografiska områden, vilket är en pendling så kan vi planera ett transstor utmaning när det gäller att pla- portsystem som är mer miljövänligt
nera ett hållbart transportsystem. och hälsosamt för både resenärer och
Detta gör Kanada till ett spännan- invånare i Skåne.
de land att besöka om man forskar
om pendling.
Arbete befordrar hälsa och välmående – men vad betyder arbetspendling? Det är titeln på ett av AMMs
doktorandprojekt. Projektet har pågått sedan 2012 med syftet att undersöka kopplingar mellan pendling och folkhälsa i Skåne. Undertecknad är doktorand i projektet och
har under hösten och vintern 20152016 befunnit sig på utbyte vid University of British Columbia i staden
Kelowna i västra Kanada för att
studera hur hälsa påverkar valet av
färdsätt vid pendling.

Varför pendlar vi som vi gör?
För att få så liten påverkan på miljön och människors hälsa som möjligt vill man sträva efter så få bilpend-

Kristoffer Mattisson
Doktorand i folkhälsovetenskap
kristoffer.mattisson@med.lu.se
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin
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Eksemskolan - Att lära för livet
Atopiskt eksem är vanligt; 20 procent
av alla barn i 7-års åldern har eller har
haft atopiskt eksem. Även om sjukdomen är så vanlig och kronisk är det
inte så lätt att som barn, eller förälder,
förstå att ett knottrigt rodnat utslag
i ansiktet är samma sak som fjällande förtjockad hud på underbenen eller fötterna. Vi vet också att en vanlig
orsak till problem är bristande compliance, dvs att man av olika anledningar inte följer de medicinska råd
man fått.
För att ge barn med svåra eksem
i åldern 0-16 år och deras föräldrar
stöd, kan de sedan 2004 remitteras
till Eksemskolan i Malmö.
Eksemskolan är en teamverksamhet där kurator, sjuksköterska och
läkare arbetar tillsammans kring
patienten. Eksemskolans viktigaste
uppgifter är att:

1) Ge en korrekt diagnos; allt är inte
atopiskt eksem, man kan ha kontaktallergi och andra hudsjukdomar.
2) Informera om vad som utlöser eksemskoven.
3) Informera hur man behandlar
akuta eksem men även hur man underhållsbehandlar på längre sikt och
förebygger torr hud.
Föräldrar och barn har många
frågor och är ofta oroliga för allergi så vid mottagningen får man extra information både skriftligt och
muntligt. Stor vikt läggs vid praktisk smörjskola så att man ska känna sig trygg med sin behandling och
veta hur man skall göra. Att smörja
sig med mjukgörande och kortisonkräm ska vara en vana, inte konstigare än att borsta tänderna! Det kan

finnas många orsaker till att eksembehandlingen inte fungerar och kurator finns att kontakta för att kunna ge extra hjälp och stöd. Eksemskolan kan också samarbeta kring barnet med BVC och skolhälsovården
för att få en optimal vård. Vi föreläser ofta och tar gärna emot besök från
primärvård och BVC-sjuksköterskor!

Cecilia Svedman
Docent, ansvarig för eksemskolan Malmö
cecilia.svedman@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
Åke Svensson
Docent, sektionschef Hudkliniken Malmö
Margaretha Lundahl
Sjuksköterska eksemskolan Malmö
Gunilla Aurell
Kurator Hudkliniken Malmö

Allergidagen - undervisning i tiden
Allt fler patienter frågar om allergi, men vad menar vi
med allergi? Vad läkaren anser är allergi är kanske inte
vad patienterna tänker på. Vad är skillnaden mellan olika typer av allergier? Vad är den bakomliggande immunologiska mekanismen i kroppen? Vilka symtom får patienterna? Hur vet man om en patient, som fått nässelutslag (urtikaria) efter att ha behandlats med antibiotika för
öroninflammation, är allergisk för antibiotikan eller om
det ”bara” är vanliga nässelutslag? Är det viktigt att veta?
När skall läkaren ”varningsmärka” journalen?
Förr undervisades blivande läkare på föreläsningar och
seminarier. De senaste två åren har vi försökt utveckla utbildningen genom att engagera flera specialiteter och skapa Allergidagen. Denna hålls för läkarstudenterna i Mal-

Gruppdiskussion med blivande doktorer och kemist om vilken information vi kan få
från innehållsdeklarationer och datasäkerhetsblad.
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mö och sker i samarbete mellan öronkliniken, ögonkliniken, infektionskliniken och Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid hudkliniken i Malmö.
Allergidagen arrangeras en gång per termin och aktualiserar begreppet allergi och hur patienter med allergi
möter vården. Under dagen ges möjlighet att utifrån fall
lösa vanliga kliniska problem och sätta dem i relation till
vilken utredning som ska göras och varför. Genom olika
undervisningstekniker, som e-lectures och flipped classroom, och stationer arbetar man med vanliga frågeställningar och slutligen grupparbete kring fallrapporter. Dagen sammanfattas med en fråge- och diskussionsstund.
De olika specialiteterna har på detta sätt en möjlighet att
föra fram viktiga budskap om allergi. Under dagen får
studenterna inte bara se vilka testmetoder som finns för
olika typer av allergier utan också diskutera med kemister,
läkare och sjuksköterskor om de fall de skall arbeta med.
Genom undervisningen hoppas vi att man som ny läkare blir säkrare när man ska diskutera, ge information
om och handlägga hösnuva, astma, böjveckseksem, födoämnesallergi, läkemedelsreaktioner och kemiska ämnen i
miljön och dess inverkan på kroppen.

Cecilia Svedman,
Överläkare,
cecilia.svedman@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
Malin Engfeldt
Kemist
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
Ulla Westin
Överläkare
Öronkliniken i Malmö
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Utbildningsdagar i
Arbets- och miljömedicin
De årligt återkommande utbildningsdagarna inom Arbets- och miljömedicin hölls i år i Örebro 13-15:de april
med övergripande föreläsningar och parallella sessioner.
Nedan följer ett axplock av vad som presenterades.
Inledningsvis fokuserade mötet på frågor som handlade om miljögifter, exempelvis mjukgörare, fluorerade och
bromerade substanser, och då främst i vår inomhusmiljö.
Ethel Forsberg, författare och före detta generaldirektör
för kemikalieinspektionen, berättade att barn är speciellt
utsatta för hormonstörande gifter. Hon har bland annat
skrivit en bok om ämnet ”Makt, plast, gift och våra barn”.
Anna Kärrman från Örebro universitet berättade om den
utbredda förekomsten av mikroplaster i Stilla havet. CarlGustaf Bornehag från Karlstad universitet presenterade
resultat från befolkningsstudier om samband mellan halter av bland annat mjukgörare och barns och mödrars hälsa. I dessa studier hade man bland annat funnit att det
finns samband mellan mängden PVC i hemmet och nedbrytningsprodukter av mjukgörare i barnens urin.
En annan session som fick stor uppmärksamhet var
organisatorisk och social arbetsmiljö. Klaus Nielsen från
Roskilde universitet presenterade en dansk uppföljning
av arbetsmiljöinspektioner som visade att flest åtgärder
och sanktioner krävdes vid konkreta brister avseende hot,
våld och trakasserier, och mer sällan vid mobbning och
stress. Han belyste också olika aspekter av vad som påverkar hur väl personal följer lagar och regler. Pål Molander
från Statens arbetsmiljöinstitut i Norge stod för en humoristisk och bildrik presentation om likheter och skillnader
inom den nordiska arbetsmiljöforskningen. En annan inspirerande talare var Milena Sundstedt, som är prisbelönt
verksamhetschef på Fysiologikliniken på Västmanlands
sjukhus. Hon presenterade många exempel på kreativa
aktiviteter som syftade till att hitta medarbetarnas drivkrafter, skapa trivsel och en bra arbetsmiljö – och samtidigt uppnå bra resultat i verksamheten.

Separata sessioner handlade om biologiska markörer
för att mäta exponering såväl som hälsoeffekter. Laboratorierna vid de olika AMM-klinikerna berättade om aktuell verksamhet; allt ifrån nya provtagningsmetoder för
cytostatika på ytor till att mäta genetiska markörer i utandningsluft.
I en session kring kommunikation inom Arbets- och
miljömedicin berättade Charlotte Wåhlin om bloggen arbetsochmiljomedicin.se, som drivs av engagerade medarbetare från Arbets- och miljömedicin i Linköping. I
bloggen delas aktuell forskning och intressanta reflektioner med syfte att öka kunskapen om hur arbete och hälsa
hör ihop. Det presenterades också en del praktiska verktyg för att förenkla exponeringsmätningar. Bland annat
har Jakob Riddar på AMM Syd lagt ut beräkningsformulär för att uppskatta den totala ”vibrationsdosen” på
fhvmetodik.se.
Irene Jensen, Sveriges enda professor i företagshälsovård vid Karolinska institutet, avslutade konferensen genom att sammanfatta hur vi går från kunskap till handling. Dessa dagar gjorde det tydligt att det pågår stor aktivitet inom en rad olika arbets- och miljömedicinska områden.

Inger Arvidsson
Belastningsergonom
inger.em.arvidsson@skane .se
Lars Havewald
Psykolog
lars.havewald@skane.se
Monica Kåredal
Sjukhuskemist
monica.karedal@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd

Jakob Riddar AMM Syd föreläser.

En del av AMM Syds delegation vid utbildningsdagarna.
Från vänster: Maria Hedmer, Katrin Dierschke, Richard
Davidsson, Pia Tallving & Else Åkerberg Krook.
Monica Kåredal AMM Syd &
Jens Wahlström AMM Umeå.
Foto: Monica Kåredal & Inger Arvidsson
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EN NY VÅR FÖR ARBETET MOT
STRESS OCH MOBBNING?
Sedan en dryg månad gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4).
Kommer föreskriften leda till mer systematiskt arbetsmiljö arbete mot stress och mobbning? Arbetsmiljöverket har rapporterat att endast hälften av de arbetsplatser
de inspekterade i EU- projektet ”Friska arbetsplatser förebygger stress” hade ett systematiskt arbetsmiljöarbete
mot arbetsrelaterad stress.
Den elfte mars höll AMM Syd ett seminarium om den
nya föreskriften. Denna presenterades av Ulrich Stoetzer
från Arbetsmiljöverket. Dessutom föreläste Stefan Blomberg från AMM i Linköping om arbete mot kränkande
särbehandling. Tjugofem deltagare från bland annat företagshälsovården deltog. Utmaningar och möjligheter
med föreskriften diskuterades. Bland annat lyfte deltagarna fram utmaningen att nå fram till högsta ledning,
särskilt i globala företag, Det diskuterades även att pres�sen på första linjens chefer ökar samt att även pressen från
facken på att agera ökar. Bland möjligheterna nämndes
att en föreskrift ger tyngd och att det skapas en möjlighet
att ta fram nya metoder för att motverka stress och hantera kränkande särbehandling.

Hur har reaktioner från arbetsgivare varit?
Helen Berg Kirkegaard, Tjugonde Företagshälsovård
och regional kontaktperson för Sveriges företagshälsor:
–Det är en efterlängtad föreskrift som väl beskriver de olika arbetsmiljöriskerna i dagens moderna arbetsliv. Intresset
är fortsatt mycket stort och positivt från alla parter, både från
chefer och medarbetare ute på företagen. Egentligen är det
ju inget nytt men den nya föreskriften har gett vår bransch
en ännu bättre möjlighet till dialog med arbetsgivarna om
den ökande psykiska ohälsan, men framförallt hur vi istället ska utveckla psykisk hälsa. Nu kan vi istället prata om
”systematiskt hälsoarbete” och betydelsen av att bedriva ett
hälsofrämjande ledarskap i organisationerna, vilket är oerhört positivt och en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.
Den återkommande frågan från arbetsgivarna är ”Hur?”.
Hur vet vi att vi har tillräckliga kunskaper? Hur vet vi att
uppfyller regelverket? Här ser jag att vår bransch kan vara
ett bra bollplank till företagen i deras process.
Vi har även sett att fallen av kränkande särbehandling
har ökat markant det senaste halvåret. Kanske kan det
vara en effekt av att det nya regelverket lyfter fram problematiken på ett nytt sätt?

”Våren lämnar över staffettpinnen till sommaren”
Körsbär i full blom på Köpenhamnsvägen i Malmö.
Foto: Zoli Mikoczy

Hur har intresset för föreskriften varit?
Eva Karsten, Arbetsmiljöverket:
–Intresset har varit väldigt stort, 4-5000 personer har
deltagit vid de informationstillfällen som Arbetsmiljöverket
haft. Det fortsätter att strömma in frågor och önskemål om
vägledning i arbetet. Inledningsvis rörde frågorna vad föreskriften innehåller, nu är det mer fokus på hur organisationen ska uppfylla kraven i föreskriften – en fråga som arbetsmiljöverket inte kan besvara i de enskilda fallen.
Hur går Arbetsmiljöverket vidare med arbetet med föreskriften?
–Nu handlar det om att kvalitetssäkra våra inspektioner,
så att vi kan göra bra inspektioner oavsett arbetsplats och
bransch. I forum där vi når större antal arbetsplatser kommer vi att fortsatt informera om föreskriften.
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I diskussioner med forskare och praktiker så återkommer också två ”Hur”:
”Hur ska vi nu utreda kränkande särbehandling på arbetsplatser?”, samt
”Hur stödjer vi företag i frågan om arbetstider i ett globalt 24-timmars samhälle med ständig uppkoppling?”.

Lars Havewald
Leg psykolog
lars.havewald@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd
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Hur mycket är 		
för mycket?
När blir en ergonomisk belastning
skadlig? Tjugofem års mätningar
av arbetsställningar, arbetsrörelser
och muskelbelastning i olika arbeten har resulterat i att AMM Syd tagit fram riktvärden för att minska
risken för belastningsskador. Dessa
gäller för genomsnittet av hela arbetsdagar, inte enskilda arbetsmoment.
AMM Syds erfarenhet är att risken
att drabbas av belastningsskada är
förhöjd vid:

• Genomsnittlig rörelsehastighet:
o Överarm över 60°/s
o Handled över 20°/s

• Arbetsställning minst 10% av tiden:
o Bakåtlutat huvud mer än 10°
o Framåtlutat huvud mer än 50°
o Lyfta armar mer än 60°

• Arbetsställning minst 50% av tiden:

o Framåtlutat huvud mer än 25°
o Ej avlastade armar höjda mer än 30°

• Muskulär vila i kappmuskel eller 		
underarmar mindre än 5% av tiden

A

C

B

För att ta reda på om dessa riktvärden överskrids kan man mäta belastningen med inklinometrar, goniometrar och EMG. Vid dessa metoder används små givare som fästs
på kroppen och inte stör arbetet. Läs
mer på fhvmetodik.se under Metoder – Belastningsergonomiska mätningar.
Vi har i flera vetenskapliga rapporter sammanställt information om arbetsbelastning och förekomst av besvär och belastningsrelaterade diagnoser i 33 olika yrkesgrupper (ca
4000 individer). Vi fann en lång rad
tydliga samband. Några exempel: vid
arbete med genomsnittlig rörelsehastighet i överarmen på 10°/s hade en
procent av männen och tre procent
av kvinnorna bicepstendinos, dvs. irritation i bicepssenfästet i höger axel.
Vid 60°/s hade detta ökat med tre procentenheter för båda könen. På motsvarande sätt såg vi vid genomsnittlig handledrörelsehastighet på 5°/s att
en procent av männen och fem procent av kvinnorna hade karpaltunnelsyndrom, tennisarmbåge eller annan sjukdom i underarm-hand. Vid
20°/s hade förekomsten ökat med fem
procentenheter för båda könen. Det
finns alltså all anledning att undvika alltför hög ergonomisk belastning.
Läs mer om våra riktvärden i rapport nr 4 2016 på http://www.skane.
se/sv/Webbplatser/Arbets--och-miljomedicin/. Där presenteras ytterligare några riktvärden samt referenser.

Catarina Nordander
Överläkare
catarina.nordander@skane.se
Inger Arvidsson
Belastningsergonom
inger.em.arvidsson@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd
Anna Larsson med mätutrustning för
bedömning av belastning.
A: Inklinometer
B: Goniometer
C: EMG

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/YMDA

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 8.30 – 16.00.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.30 – 16.00,
eller maila: amm@skane.se

LÄNKHJÄLP

I dagens texter blir det allt vanligare med
länkar. Vi använder oss så klart av detta
även i Bulletin, och hänvisar i dessa ofta
till rapporter eller äldre nummer av Bulletin.
Tyvärr är länknamn till våra hemsidor
ofta långa och otympliga att skriva ut i
sin helhet. Här kommer lite tips för att
lättare hitta:
AMM:s hemsida:
http://www.skane.se/labmedicin/amm

För rapporter sök vidare under:
Publikationer/Rapporter från AMM

För äldre nummer av Bulletin sök:

Publikationer/Bulletin - Nyhetsbrev från AMM

För kurser - utbildningar sök under:
Utbildningsaktiviteter

För helt klickbara länkar se vår
elektroniska utgåva av Bulletin:

http://www.skane.se/labmedicin/amm/bulletin
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Vital hundraåring?
I år fyller den lagstadgande arbetsskadeförsäkringen 100 år. När riksdagen
1916 fattade beslut om en olycksfallsförsäkring som skulle ge ekonomisk
hjälp till dem som drabbats av olycksfall i arbete blev detta också en för sin
tid modern socialförsäkring. Den utvecklades och kom 1955 att gå under
namnet yrkesskadeförsäkringen och
sedan 1977 benämns den Arbetsskadeförsäkringen. Det är på sin plats
att uppmärksamma denna åldring
till försäkring.
Hur mår hundraåringen, hur står
det till med jämställdheten och hur
ser dess framtid ut?
–För att besvara frågan om hur arbetsskadeförsäkringen mår vill jag citera en artikel ur tidningen Byggnadsarbeten från mars 2016, ” försäkringen
håller på att självdö”. Under år 20132014 beviljade Försäkringskassan 690
kvinnor och 1378 män livränta för en
skada som orsakats av arbetet. Det utgör endast 14 procent av kvinnorna och
24 procent av männen av de som ansökte om livränta. Siffrorna inbegriper försäkrade som inte sedan tidigare hade livränta och avser både olyckor och sjukdomar, säger Malin Josephson, utredare och tf. chef för medicinska kompetensområdet på Inspektionen för socialförsäkringen.
Regeringen beslutade i januari
2016 att en särskild utredning ska se
över försäkringen. Syftet med översynen är bl.a. att kvinnor och män ska
ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada.
–Man började tala om jämställdhet inom försäkringen på 1980-talet,
men alldeles särskilt på 1990-talet då
det efter uppstramningarna av försäkringen 1993 blev tydligt att kvinnodominerade yrken missgynnades. Att mer
genomgripande reformera försäkringen
vore av olika skäl önskvärt. Men det po-
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litiska läget är låst, menar Per Gunnar Edebalk, professor emeritus vid
Centrum för ekonomisk demografi,
Lunds Universitet.
Beviljandegraden för kvinnor
inom försäkringen är lägre än den är
för män. Det finns en rad olika anledningar till detta. Malin nämner
två av dem:
–Kvinnor, som oftare är låginkomsttagare, kan ha svårare att uppfylla grundkravet på inkomstförlust.
De får därför mer sällan än män prövat om deras skador beror på arbetet.
Även kunskapen om belastningar och
risker i arbetsmiljön är mindre i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade yrken, säger Malin Josephson.
Arbetsskadeförsäkringen må vara
gammal och utsatt för kritik, men
fortfarande vid liv. Den syftar fortfarande till att ge ersättning för vissa
kostnader och för den inkomstförlust
man gör till följd av en arbetsskada.
Man kan fråga sig om det finns något område kvar att forska på inom
en försäkring som är 100 år gammal?
–Jag skulle nog vilja se forskning
kring organiseringen. Det finska systemet verkar intressant men vi vet alldeles för lite om hur det verkligen fungerar. Glädjande nog tycks det finnas en
hel del forskning om sambandet mellan arbetsmiljö och skador, det gäller
bara att kunna utnyttja forskningsresultaten i det praktiska arbetet, menar
Per Gunnar Edebalk.

Johan Andersson
Socionom
johan.p.andersson@skane.se
Arbets- och miljömedicin Syd
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