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EFTERLYSES:

Tillgång till förebyggande FHV!
Företagshälsovården (FHV) är en kunskapsorganisation
som är beroende av en god kompetensförsörjning. Det
finns strukturer för högkvalitativ universitetsutbildning
för FHV och specialistutbildningar för läkare och sjuksköterskor. I Bulletin informeras om det som är nytt på
området.
Kontinuerlig fortbildning är nödvändig för alla medarbetare i en kunskapsorganisation. Det Arbets- och miljömedicinska Vårmötet, som arrangeras av yrkesföreningar, specialist- och intresseföreningar samt sektionen
för Arbets- och miljömedicin inom Läkaresällskapet har
blivit en viktig nationell samlingspunkt. En rapport från
företagssköterskornas nationella möte visar också på betydelsen av inspiration och kollegiala nätverk.
Det finns också stödstrukturer för att överföra kunskap och metodik från forskning till praktik. Flera olika
initiativ för att utveckla och tillgängliggöra metodstöd
för FHV och stimulera intresset för vetenskapligt beprövade metoder beskrivs i Bulletin, liksom en rapport ”från
golvet” om systematisk användning av en metod för tidig rehabilitering.
I en del avseenden har företagshälsovården alltså aldrig tidigare varit starkare, även om det finns olösta frågor om kostnadsansvar för utbildningarna och kapacitet
för att möta generationsväxlingen bland personalen. Men
de avgörande problemen gäller tillgång till FHV och dess
uppdrag. Tillgången till FHV är relativt god i större företag och branscher med hög organisationsgrad till fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Den saknas ofta i
riskmiljöer på små företag, i servicesektorn, bland unga
kvinnor och personer med tidsbegränsade anställningar. Det är bekymmersamt att andelen anställda med tillgång till FHV minskar i dessa stora och växande sektorer av arbetslivet.
Ett annat problem är att uppdragen till FHV vad gäller förebyggande arbetsmiljöarbete har reducerats sedan
statsbidragen togs bort. Kompetensen på området har
tunnats ut i motsvarande grad. Det gör att det kan vara
svårt att få det expertstöd som behövs, särskilt för småföretag och egenföretagare. Den breda kompetens som
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Yrkes- och miljödermatologisk dag
Med anledning av att Yrkes- och miljödermatologiska avdelningens sektionschef, Magnus Bruze, gått i pension arrangeras en utbildningsdag i
Yrkes- och miljödermatologi fredag
31 oktober 2014.
Magnus har arbetat
inom yrkes- och miljödermatologi sedan
1981, först i Lund, men
sedan 1990 i Malmö där
han startade upp och
etablerade den yrkesdermatologiska verksamheten. Under Magnus ledarskap växte
avdelningen och 1995
koncentrerades all yrkesdermatologi till Malmö och avdelningen
blev också regionklinik
för all sådan verksamhet i Södra Sjukvårdsregionen. Parallellt med
det kliniska arbetet har
Magnus drivit avdelningens forskningsarbete och han blev adjungerad professor
i yrkesdermatologi vid Lunds universitet
år 2000 och professor år 2009.
Vi uppmärksammar nu Magnus långa
och framgångsrika yrkeskarriär med en
dag fylld av föreläsningar och på kvällen
middag för dem som så önskar. Föreläsningarna äger rum mellan klockan
8-17 i jubileumsaulan vid MFC, Jan Waldenströmsgata 5, på sjukhusområdet i
Malmö. För mer information om dagen
och kvällen samt anmälan och detaljerat
program – kontakta Lena Svensson på
lena.a.svensson@skane.se

KALENDER
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
UTBILDNINGSDAG: SPIROMETRI - LUNGFUNKTIONSUNDERSÖKNING
Datum: Torsdag 4 december kl. 12:30-17:30
Plats: Föreläsningssal Apollon, Centrallasarettet i Växjö.
Målgrupp: Sjuksköterskor och företagsköterskor inom företagshälsovård
primärvård.
Kostnad: 850:- inkluderande kursmaterial och kaffe.
(1100:- för personer utanför Södra sjukvårdsregionen).
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm (se Utbildningsaktiviteter)
Sista anmälningsdag: tisdag 4 november.
Kontaktperson: Monica Hansson, monica.x.hansson@skane.se, 046-173169

KOMMANDE DISPUTATIONER
MARTIN MOWITZ, YMDA: FREDAG 3 OKTOBER KL. 9
CONTACT ALLERGY TO FRAGRANCES WITH A FOCUS ON OAK MOSS
ABSOLUTE.
Mer information om plats, opponent med mera, se Universitetets hemsida.
http://www.med.lu.se/kalendarium
(AMM=Arbets- och miljömedicin, Lund / YMDA=Yrkes- och Miljödermatologi, Malmö)

Kvinnor i fokus
Drygt 100 företagssköterskor samlades den 8-9 maj i
Sankt Gertruds charmiga lokaler i Malmö för att delta
i yrkesföreningens nationella utbildningsdagar. Årets
tema, ”Kvinnors hälsa i arbetslivet”, bjöd på många inspirerande föreläsningar och trivsamt umgänge med
kolleger. Arbetsmiljöverket redovisade en alldeles färsk
rapport där jämförelser av arbetsmiljön gjorts inom 59
kommuners hemtjänst och tekniska förvaltningar. Resultatet visar bl.a. på en mer pressad arbetssituation för
både chefer och medarbetare, mindre möjligheter att
påverka den egna arbetssituationen och mindre ekonomiska resurser inom den kvinnodominerade hemtjänsten. Hela rapporten finns att läsa på http://www.av.se/
pressrum/pressmeddelanden/2014/40488.aspx
Några andra områden som belystes var hur kvinnor
i offentliga positioner beskrivs i media, hur ljudmiljön
påverkar lärare i deras arbete och kvinnors stress i arbetslivet. På Stressmottagningen i Stockholm är 70 pro2

cent av de som söker hjälp unga kvinnor som hamnat
i ”duktighetsfällan”, med enorma förväntningar på sig
själva och på vad de ska prestera.
De uppskattade dagarna avslutades med föreläsningen ”Lust att ha lust”, där en sexolog pratade på ett rakt
och otvunget sätt om hur man kan ta upp ämnet sexualitet i hälsosamtalen med sina patienter/kunder.
Mer att läsa om konferensen, med föreläsningsmaterial, finns på http://www.swenurse.se/Sektioner-ochNatverk/Riksforeningen-for-foretagsskoterskor/NUdagar/
Ulla Andersson
ulla.bk.andersson@skane.se
Else Åkerberg Krook
else.akerbergkrook@skane.se
Regionmiljösköterskor
Arbets- och miljömedicin i Lund
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BRANSCHSPECIFIK FHV -

FRAMGÅNGSKONCEPTET SOM FÖRSVANN
Under 70- och 80-talen hade många branscher egen
specialiserad FHV, t.ex. Motorhälsan, Lantbrukshälsan och Bygghälsan. Förändrade regelverk och indragna statsbidrag bidrog till att de flesta av dessa ”Hälsor” försvann på 90-talet. Det är en stor förlust, menar
Eva Holmström, som var ergonom på Bygghälsan under ca 20 år.
Bygghälsan bildades 1968, efter att arbetsgivare och
fackliga organisationer beslutat om en gemensam landsomfattande FHV inom byggbranschen. Denna var i princip obligatorisk för alla byggföretag och kostnaden betalades per arbetad timme i branschen. Det skapades goda
förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
och nyckeln var branschspecifik kompetens hos personalen.
- En kontorsarbetsplats ser ungefär likadan ut oavsett
var man arbetar, men specifika branscher kräver specifik kunskap, säger Eva Holmström. Sådan tar tid att lära
sig! Det var en stor fördel att all personal på Bygghälsan
– från läkare till administrativ personal – var väl förtrogna med arbetsförhållandena inom byggbranschen. Man
behärskade ”branschens språk”, kunde komma med relevanta förslag och initiera utvecklingsarbete för att förbättra arbetsmetoder.
Basen i Bygghälsans arbete var regelbundna hälsoundersökningar av alla byggnadsarbetare. Det fanns hälsocentraler i de större städerna, men också mobila enheter i form av bussar där man kunde undersöka personalen i anslutning till byggarbetsplatserna. På så sätt byggdes det upp en unik databas med omfattande information
om ca 85 000 byggnadsarbetares arbetsmiljö och hälsa.
Via databasen kunde man se kopplingen mellan exponeringar i arbetet och sjukdomar/besvär samt föreslå åtgärder för att förebygga. Man kunde år för år följa utvecklingen av hälsotillståndet efter olika arbetsmiljöåtgärder.
Ett exempel var minskade hörselskador efter införande av
hörselskydd, ett annat exempel var att kopplingen mellan asbest och rökning ökade risken för lungcancer. Genom förebyggande insatser kunde dessa risker minskas.
Bygghälsans många rapporter om risker och förebyggan-

de åtgärder har även kunnat utnyttjas i andra branscher.
Med stöd från Bygghälsans Forskningsstiftelse har arbetet även resulterat i flera doktorsavhandlingar.
Ergonomi i byggbranschen
I början av sin anställning arbetade Eva som ”riktig”
byggnadsarbetare under några månader. Det blev uppenbart att arbetet var extremt tungt, med svåra arbetsställningar och hundratals lyft av gipsskivor, murblock, säckar varje dag, etc.
- Det bedrevs ett enormt utvecklingsarbete för att förbättra arbetsmetoderna och minska de fysiska belastningarna, berättar Eva Holmström. Genom biomekaniska
beräkningar av belastningarna på ländryggen visade vi
byggföretagen vilka vinster man kunde uppnå med bättre
redskap och mer lätthanterligt material. Detta ledde bl.a.
till ändrad standard för bredden på gipsskivor (från 1200
till 900 mm) och lägre vikter på säckar (från 50 till 25 kg).
Eftersom Bygghälsans arbete berörde så många byggföretag var tillverkarna av hjälpmedel intresserade av att
medverka till produktutveckling. Ett av många lyckade
exempel var en ny gipsvagn som i hög grad minskade belastningarna vid lyft av gipsskivor. Ett annat viktigt område var utbildning i ergonomi, med praktisk träning i
arbetsteknik för byggnadsarbetare och lärare på gymnasieskolans byggprogram.
Dagens företagshälsovård
Ett fåtal stora arbetsgivare har egen inbyggd FHV med
möjlighet att bygga upp specifik kompetens. Medan de
flesta FHV-enheter, som har kunder från många olika
branscher och yrkesgrupper, har inte samma förutsättningar. De starka branschspecifika ”Hälsorna” saknas,
särskilt i branscher med många små företag.

Inger Arvidsson
Ergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
inger.em.arvidsson@skane.se
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De 3 P:nas
filosofi!

Samarbete leder Patienter rätt –
ger bättre Prognos och
ökad Prevention!
Handeksem drabbar var tionde i arbetsför ålder. Lång tid mellan utbrott, utredning och rätt behandling ökar risken för svårläkta eksem och sjukskrivning. Yrkes- och
miljödermatologiska avdelningen
(YMDA) utreder eksem som misstänks vara arbetsorsakade. Vårt
samarbete med företagshälsovården ger möjlighet till tidig diagnos,
optimerad behandling, arbetsplatsundersökningar och hjälp vid rehabilitering.
För att förbättra handläggandet av
yrkesarbetande eksempatienter bör

företagshälsovårdens personal - sköterskor och läkare
- vara spindeln i nätet. Deras kunskaper om arbetsplatsen ger möjlighet att tidigt se
mönster, som att flera personer insjuknar med samma
symtom, men även att fånga
upp onödig oro. När en individ får en arbetsrelaterad
hudsjukdom ser vi ibland att
flera på samma arbetsplats
får subjektiva snarlika symtom orsakade av helt andra
hudsjukdomar. Ett aktuellt
exempel är en gymnasieskola
där stora delar av personalen
upplevde sig få hudproblem
av sin arbetsmiljö. Via remiss
från företagshälsovården utredde vi 12 anställda. Dessa testades
med en basserie som innehåller vanligt förekommande ämnen som kan
orsaka kontaktallergi men även med
en arbetsplatsserie baserad på material från skolan. En person visade sig ha
arbetsrelaterat eksem medan nio personer hade andra hudsjukdomar som
t.ex. mjälleksem och atopiskt eksem
som individerna upplevde förvärrades av arbetet. Genom att utesluta arbetsorsakad sjukdom, ställa korrekt
diagnos och ge behandling kan oro
om att något på arbetsplatsen orsakar problemen minskas.

För att komma fram till den underliggande orsaken till besvären
är samarbetet med FHV och de arbetsplatsbesök som görs viktiga. Vid
dessa besök kan ämnen som orsakar
kontaktallergi samlas in och testas.
Ofta kan ett arbetsplatsbesök i en
patientutredning leda till att fler anställda utreds. En del kan ha omplacerats och aldrig sökt vård eftersom
besvären minskat. Dessa bör ändå utredas för att ompröva omplaceringen eller för att kunna göra arbetsskadeanmälan. Att identifiera ett arbetsmiljöproblems omfattning är även
mycket viktigt i företagets preventiva arbete.
YMDAs utmaning och mål är att
nå ut till företagshälsovården och informera om att våra kemister och läkare finns tillgängliga för rådgivning
i patientärenden och samtidigt underlätta för ett optimalt remissflöde
från företagshälsovården.

Cecilia Svedman
Överläkare
cecilia.svedman@skane.se
Malin Engfeldt
Kemist
malin.engfeldt@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö

Ny föreskrift om läkares specialiseringstjänstgöring –
möjlighet och utmaning!
Fram till nyårsafton 2013 kunde läkare med legitimation före den 1 juli 2006 bli specialister i Yrkes- och miljömedicin. Den som redan hade en klinisk specialitet
kunde bli specialist i Företagshälsovård efter arbete på
FHV-enhet i minst två år, genomgången företagsläkarkurs och examensarbete. De båda utbildningarna var
mycket olika, utan gemensamma moment.
För läkare med legitimation efter 2006 och för dem
som inte hann gå den tidigare företagsläkarkursen har
det under de senaste åren bara funnits specialiteten Arbets- och miljömedicin, med tjänstgöring både på klinik och FHV-enhet. Visserligen kan de obligatoriska 5
åren (inklusive sidoutbildningar) förkortas för den som
redan har en specialistutbildning, men det har ändå varit omöjligt att få en utbildningsvolym som täcker företagshälsovårdens behov.
Vid Socialstyrelsens revision av alla specialistutbildningar har nya tilläggsspecialiteter skapats, däribland
Arbetsmedicin. En tilläggsspecialitet förutsätter en tidigare klinisk specialitet. Socialstyrelsens förslag till
mål och delmål för alla specialiteter är just nu ute på re4

miss. Det finns en stor likhet mellan mål och kunskapskrav för specialistutbildningen för Arbets- och miljömedicin och tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin – det
är främst den miljömedicinska utbildningen som skiljer. För tilläggsspecialiteten behövs tjänstgöring både
på FHV-enhet och Arbets- och miljömedicinsk klinik
under sammanlagt minst 2 år.
Företagshälsovården har ett skriande behov av specialistutbildade läkare. En högkvalitativ utbildning kan
ske i samverkan mellan handledare och studierektorer
på kliniker och FHV-enheter, men det är nödvändigt
att ekonomiska förutsättningar för utbildning i större
skala säkras. Om inte detta sker kommer det att finnas
mycket få specialistutbildade läkare inom FHV i framtiden. På så sätt skapas inte kvalitet i arbetsmiljöarbetet!

Kristina Jakobsson
Ordförande i Svensk Arbets- och miljömedicinsk förening
Jan Rosén
Ordförande i Svenska Företagsläkarföreningen
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FHV-UTBILDNING DÅ OCH NU!
Hur har det sett ut
Företagshälsovård (FHV) är kunskapsföretag. Det gör att
väl fungerande utbildning och kompetensförsörjning är
helt avgörande för en väl fungerande verksamhet. Fram
till 2007 ansvarade Arbetslivsinstitutet (ALI) för dessa utbildningar, men drev dem ofta i samarbete med universitet och högskolor. Det fanns krav på erfarenhet av praktiskt arbete inom FHV och arbetsgivaren betalade vanligen lön och andra kostnader under utbildningen. Utbildarna, företrädare för yrkesföreningarna och FHV-branschen sammanträdde regelbundet.
Ett strukturellt problem var att ALI inte hade examinationsrätt och att utbildningarna inte anslöt till annan
universitets- och högskoleutbildning i form av magisteroch masterprogram, eller forskarutbildning. Det fanns
också synpunkter på att utbildningen borde ge en anknytning till den regionala arbets- och miljömedicinska
kliniken där man arbetade.
Vad har hänt?
Redan före nedläggningen av ALI hade Statskontoret utrett om FHV-utbildningarna borde överföras till universitet och högskolor. Efter nedläggningen tillsattes en delegation för företagshälsovård med uppgift att genomföra
en sådan ändring. Statliga medel
avsattes för att utveckla de nya
utbildningarna, sam-arbete med yrkesföreningarna,
branschen och arbetsmarknadens parter.
Nuläget
För närvarande finns utbildningar i:
• Örebro – företagssköterska (specialistsjuksköterska)
• Lund - masterprogram i
medicinsk vetenskap med
specialisering i Arbetsmiljö och hälsa för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
• Umeå - magisterprogram i
Arbetsliv och hälsa för ingenjörer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och beteendevetare
• Stockholm - magisterprogram i Arbete och hälsa för sjuksköterskor, sjukgymnaster och beteendevetare, och ett magisterprogram i Teknik, hälsa och
arbetsmiljöutveckling för
ingenjörer.

Styrkor och svagheter efter förändringarna
Utbildningarna är nu en del av den normala universitetsutbildningen, antingen som specialistsjuksköterskeutbildning eller magister/masterprogram. De är öppna
även för de som inte har anställning i företagshälsovården
och kraven på yrkeserfarenhet har minskats. Samtidigt
har skillnaderna mellan utbildningarna ökat. FHV och
yrkesföreningarna efterlyser bättre överblick över utbudet och ökad tydlighet om vad som krävs för att det skall
vara en fullgod yrkesutbildning. Det saknas en övergripande genomgång och uppföljning av utbildningskapaciteten och strukturer för en dialog mellan de olika intressenterna. Neddragningarna av antalet studieplatser har
t. ex. i Lund lett till att vår utbildningskapacitet nu föreslås halveras och att utbildningsmoment som inte är av
intresse för andra studerande ifrågasätts.
Vad krävs för en stabil utveckling?
Det satsas statliga medel på FHV-forskning och nätverk
mellan FHV och de arbets- och miljömedicinska klinikerna. Likaså satsar parterna genom AFA försäkring på
forskning om modeller för att stärka FHVs förebyggande arbetsmiljöarbete. Detta stärker förutsättningarna för
att knyta ihop utbildning, utveckling och praktiknära
forskning med inriktning på primärpreventivt arbetsmiljöarbete. Samhällets behov
av detta är betydande pga
FHV kris avseende uppdrag
och kompetensförsörjning,
samt behovet av medicinskt
och tekniskt stöd för att förbättra och anpassa arbetsmiljön så att arbetslivet kan
förlängas. Men om det skall
bära måste man säkra:
• tillräckligt med utbildningsplatser genom ett
tydligt uppdrag från regeringen avseende antalet
helårsstudenter till universiteten
• strukturer för en dialog om utbildningarna
mellan utbildningsansvariga, företagshälsovårdsbranschen, yrkesföreningarna och arbetsmarknadens
parter.

Maria Albin
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
maria.albin@skane.se
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FHV-METODIK

På hemsidan Fhvmetodik.se finns beskrivningar av
evidensbaserade metoder med vilka man kan utvärdera fysisk och psykisk arbetsrelaterad ohälsa. Syftet
är att samla och sprida kunskap rörande dessa områden för att överbrygga klyftan mellan forskningen
och företagshälsovården. Det är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg och Lund, Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola samt Institutet
för stressmedicin i Göteborg, med bidrag även från
andra enheter. Projektet finansieras av AFA försäkring och FORTE.
Från projektets välbesökta hemsida kan man ladda ner instruktioner till metoder som kan användas i
företagshälsovården. Här finns också information om
hur man ska tolka resultaten av en hälsoundersökning
eller en riskbedömning. På hemsidans förstasida kan
man välja på åtta rubriker:
Arbetsförmåga – här finns Work Ability Index
(WAI) med kalkylator för att beräkna arbetsförmågan utifrån svar på en rad frågor och åtgärdsförslag baserat på resultatet. Här finns också Work Role Functioning Questionnaire - ett frågeformulär med manual.
Ergonomi och muskuloskeletal sjukdom – här
finns flera metoder för att riskbedöma arbetsplatser,
och komma med förslag till förbättring: Bättre Arbetssätt i Kassan (BasIK), Utvärdering av datorarbetsplats, Quick Exposure Check (QEC), samt information om hur man kan mäta fysisk belastning med tekniska metoder.
Stress och mental ohälsa – här finns chefsstöd som
Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården, ett Webbaserat verktyg för stresshantering och manualen Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Dessutom
finns LUCIE, ett instrument för att kunna identifiera
förstadier till utmattning och QPS-Mismatch som mäter en individs psykosociala belastning i arbetet. Slutligen en manual för ADA, en modell för att underlätta återgång till arbetet.

Tekniskt arbetsskydd. Innehåller information om
exempelvis andningsskydd och arbetsrelaterad värmestress.
Luftvägar och luftvägssjukdomar. Under denna
rubrik finner man kunskapssammanställningen Hälsoeffekter av partiklar och gaser vid svetsning och en
länk till andningsskydd.nu, samt Handledning i rökavvänjning, Handledning rörande Toxikologiska databaser och Metodbeskrivning och normalvärden för
spirometri.
Vibrationer och buller med instruktioner för hur
exponeringsmätning och riskbedömning kan göras.
Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning. Utförliga instruktioner, formulär och tolkningshjälp för medicinska kontroller vid exponering för
handhållna vibrerande verktyg, liksom för helkroppsvibrationer. Här finns också material som beskriver
Medicinisk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete (MEBA, se artikel längre ner på sidan).
Dykmedicin. Formulär och riktlinjer för hälsodeklaration i samband med sportdykning.
Förutom möjligheten att läsa om, och ladda hem
metoderna, och i vissa fall använda interaktiva funktioner på hemsidan, hålls regelbundet kurser i flera av
dem. Närmast på programmet:
• Medicinsk kontroll vid arbete med handhållna
vibrerande verktyg – Lund den 7 oktober
• Seminarium om (O)hälsosamma matvanor –
Malmö den 23 oktober
• Spirometri – lungfunktionsundersökning –
Växjö den 4 december
Gå in på hemsidan fhvmetodik.se för mer information om dessa.
Catarina Nordander
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
catarina.nordander@skane.se

MEBA - snart med smart APP
I AFS 2005:06 står ”När en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete visar att det är motiverat att genomföra medicinska kontroller av arbetstagarna ska sådana kontroller erbjudas dem av arbetsgivaren”. Syftet med den medicinska kontrollen är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, skydda känsliga individer och att upptäcka skadliga
arbetsmiljöer.
Metoden MEBA – Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete - har utvecklats på Arbets- och
miljömedicin i Lund. MEBA bygger på en sedan länge
använd forskningsmetod för klinisk undersökning av arbetsgrupper avseende besvär från nacke, armar och händer. Metoden har anpassats för användning i FHV genom uppdelning i en enklare undersökning (screening)
som omfattar samtliga arbetstagare, samt en fördjupad
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undersökning av de som har pågående besvär.
Efterfrågan på motsvarande metod för ländryggen är
stor och under hösten kommer MEBA ländrygg att presenteras i samband med AMM:s temadagar för ergonomer. För att underlätta för FHV att genomföra undersökningen kostnads- och tidseffektivt har AMM i samarbete
med en studentmedarbetare från Lunds Tekniska Högskola, utvecklat och tagit fram en App för MEBA. Appen kommer också att presenteras under temadagarna.
Målsättningen är att lansera denna under början av 2015.

Jenny Gremark Simonsen
Leg. Sjukgymnast/Belastningsergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
jenny.gremark-simonsen@skane.se
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Signalsamtal
för tidig insats
Många arbetsplatser som har anställda med hög korttidsfrånvaro
(6ggr/12 månader) vänder sig till sin
FHV för att få hjälp med hantering
av problemet. Gunnel Jansson, företagssköterska med lång erfarenhet
från olika typer av verksamhet, berättar om en modell som hon använt
vid tidiga insatser i samband med
hög korttidsfrånvaro inom kommunal förskola.

Gunnel Jansson arbetar idag inom Lunds
kommuns företagshälsovård

Modellen innebär att företagssköterskan utbildar chefer med personalansvar i att hålla hälsosamtal med anställda som har korta, upprepade perioder av sjukfrånvaro. Därefter träffar sköterskan regelbundet (minst 2
ggr/år) cheferna för ett s.k. signalsamtal för att diskutera faktorer bakom anställdas korttidsfrånvaro. Chefen har sedan ett samtal med den berörde på egen hand, där man försöker
bena ut var problemen finns och hur
man kan komma tillrätta med dem.
Om frånvaron fortsätter efter chefens
samtal kontaktas företagssköterskan,
som då också har ett hälsosamtal med
individen utifrån ett brett hälsoper-

spektiv. Därefter träffas anställd,
chef och företagssköterska i ett s.k.
trepartssamtal. Det är här viktigt att
den anställde får berätta utifrån sin
upplevelse och situation. Samtalet
skall leda fram till en handlingsplan
man är överens om. Det kan handla om hjälp att komma igång med
livsstilsförändringar, konditionstest,
provtagning, kontakt med läkare, ergonom eller beteendevetare. Viktigt
är också att klargöra vad chef/arbetsplats kan göra för att förbättra situationen. Samtalet följs upp med ett
nytt trepartssamtal med fokus på hur
det har gått och vad som eventuellt
behöver justeras i handlingsplanen.
Det kan även bli aktuellt med upprepade uppföljningssamtal.
När Gunnel utvärderade modellen efter ett år, beskrev cheferna att
korttidsfrånvaron hade minskat och
de ville fortsätta arbeta enligt metoden. Cheferna upplevde bättre kontroll över situationen och att de efterhand fått lättare att samtala med de
anställda om deras hälsa. Samtalen
tog visserligen tid men de gav också
så mycket tillbaka att i förlängningen vann man tid istället. FHV med
sin samlade kompetens i teamet sågs
som ett viktigt stöd och bollplank.
Gunnel rekommenderar modellen
och menar att signalsamtal bidrar till
att förbättra kommunikationen mellan de inblandade och gör det lättare
för cheferna att själva hantera problemet med korttidsfrånvaron. För att få
goda resultat betonar hon vikten av
att arbeta strukturerat och målmedvetet, följa den upprättade handlingsplanen, utvärdera, följa upp och inte
släppa taget.

Ulla Andersson
ulla.bk.andersson@skane.se
Kerstin Diab
kerstin.diab@skane.se
Regionmiljösköterskor
Arbets- och Miljömedicin, Lund

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

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,
eller maila: amm@skane.se

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 artiklarna?
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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Forskning kring FHV
tar ut riktningen?
Vilka metoder skall jag använda? Vad
ger bäst effekt för det här specifika problemet? Hur skall jag veta vad det var
som gav så bra resultat? Detta är bara
några av alla de frågor man ställs inför
inom företagshälsovård.
Inte bara praktiker behöver ställa sig
dessa frågor. Även vetenskapen, som tidigare framförallt fokuserat på att identifiera risker i arbetsmiljön, behöver veta
hur vi på ett effektivt sätt åtgärdar och
förebygger problem. Genom extra satsningar från AFA försäkring och FORTE
har vi sedan 2011 kunnat lägga kraft på
att utveckla kunskap och utvärdera företagshälsovårdens (FHVs) metoder.
Forskningsprogrammet syftar till att
ta reda på hur man kan arbeta för att
öka kvalitet och effekter av insatser för
förbättrad arbetshälsa. En
viktig del är hur
vi forskare kan
underlätta för
FHV att i den
dagliga
verksamheten til�lämpa de vetenskapligt beprövade metoderna
som finns. Detta
kallas evidensbaserad praktik (EBP). Flera
studier visar att
Irene Jensen
EBP är mer effektivt än erfarenhetsbaserad praktik.
Från arbetsgivarperspektiv är fördelarna att:
• De är kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade.
• De ökar klientsäkerheten genom det
strukturerade arbetssättet.
• De möjliggör att arbeta mer förebyggande genom att tidigt involvera arbetsplatsen och öka individens delaktighet och ansvar.
• De underlättar upphandlingar genom
att ge stöd i att specificera vilka metoder som skall användas.
För att stödja EBP har vi startat en
grupp som arbetar med att ta fram riktlinjer för FHV. Arbetet bygger på det aktuella vetenskapliga kunskapsläget. Den
första nationella riktlinjen för ländryggs8

besvär lanserades i våras och finns att
hämta på www.fhvforskning.se. Ytterligare två riktlinjer – ”Hälsokontroller”
och ”Psykisk ohälsa” – har planerad lansering i augusti 2015.
Ofta diskuteras om man som arbetsgivare skall satsa på hälsopreventiva insatser eller investera i arbetsmiljöinsatser.
Dagens vetenskapliga kunskapsläge visar att det är mest effektivt att kombinera insatser och investera parallellt i både
hälso- och arbetsmiljöinsatser. Vi driver
projekt som syftar till att ge underlag och
stöd till arbetsgivare och FHV i bedömning av investeringar i sådana insatser.
Några av målen med dessa projekt är
att:
• undersöka varför arbetsgivare väljer
respektive inte väljer att investera i åtgärder för arbetshälsa.
• ge arbetsgivare underlag för hur man
bäst stöttar anställda med ryggbesvär
genom att undersöka vilken typ av träning de föredrar.
• undersöka hur man lyckas med att implementerar riktlinjerna i FHVs dagliga verksamhet.
• utveckla en beräkningsmodell för att
mäta ekonomiska effekter av förebyggande insatser på arbetsplatser.
Vårt forskningsprogram för FHV är
ett partnerskap där forskare, arbetsgivare, arbetstagare och FHV är involverade i allt från att formulera behov av
forskningsstudier till att delta i projekt
och slutligen engageras i spridning och
implementering av den nya kunskapen.
Målet med det gemensamma arbetet är
att utveckla metoder för att stötta arbetsgivare och anställda i att skapa konkurrenskraftiga attraktiva och produktiva
arbetsplatser.
Mer information finner du på vårt kompetenscenters hemsida:
www.fhvforskning.se

Irene Jensen
Professor
Enheten för interventions- och
implementeringsforskning
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet
irene.jensen@ki.se
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