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FÖREBYGGANDE INSATSER I FARA
Alla vet att det är bättre att förebygga än att försöka
reparera den skada som redan skett – att proaktiva strategier är effektivare än reaktiva. Michael Marmot skrev i
sin banbrytande utredning för WHO om sociala skillnader i hälsa att det är djupt omoraliskt att inte genast vidta
åtgärder när orsakerna är kända, påverkbara och kan ske
med rimlig insats. Detta gäller också ohälsa som beror på
arbetsmiljön och den allmänna miljön. Det finns goda
möjligheter att förebygga sådan ohälsa i vårt land, men vi
utnyttjar dem inte tillräckligt. Det leder till förluster för
enskilda, företag, folkhälsa och för samhällsekonomin.
Hindren för det preventiva arbetet är många: Effekten
är sällan omedelbar, och ofta mest märkbar för andra än
finansiären. Förebyggande arbete kräver ofta multidisciplinär kompetens eftersom åtgärder måste ske på många
plan. Det är inte enkelt att välja mellan behoven av sjukvård och förebyggande insatser. För att kunna göra detta krävs en fördjupad dialog i samhället med sikte på individens välbefinnande, en god folkhälsa och en hållbar
samhällsutveckling. Detta är en gammal god tradition i
det folkhälsoarbete som startade för mer än ett sekel sedan, och som haft tydliga framgångar vad gäller sunda
bostäder, rent vatten och bättre arbetsmiljöer. Kunskapen om hur arbete, bostad och yttre miljö påverkade befolkningen fanns förut bland stadsläkare, länsläkare, läkare knutna till yrkesinspektionens distrikt samt de speciella miljömedicinska enheterna vid landstingen. Dessa
är alla försvunna. Nu finns specialistkunskaperna om
miljö och hälsa främst vid landets arbets- och miljömedicinska kliniker och forskningsenheter.

att tillgodose nya behov. Uppdraget är nu under prövning. Landstingsfinansiering av stora delar av det förebyggande uppdraget är ifrågasatt. En betydande reducering av anslaget övervägs också.
Behövs verksamheten? Den allmänna miljön har stor
betydelse för folkhälsan – i Skåne och Blekinge beräknas tex luftföroreningarna förkorta medellivslängden
med 7-10 månader. Miljömedicinsk riskbedömning och
långsiktigt kunskapsstöd är viktiga för en hållbar samhällsutveckling. Arbetsrelaterad ohälsa har stora effekter
på sjuk- och ohälsotalen. De senaste två åren har patientinflödet till oss ökat markant, vilket talar för att förebyggande verksamhet och kunskapsspridning behöver ökas.
En vanlig kronisk arbetsrelaterad sjukdom, som astma eller vibrationsskada, ger en samlad samhällskostnad (baserat på modeller för Läkemedelsförsäkringen och Trafikverket) på 0,4-0,8 miljoner per patient. Vårt årliga anslag från Södra sjukvårdsregionen är 33 miljoner. Om vi
årligen förebygger 40 – 80 sådana sjukdomsfall är vår
verksamhet således kostnadsneutral. Vi är övertygade om
att vi gör det med råge.
Kortvariga externfinansierade uppdrag ger inte en bas
för långsiktig kompetensförsörjning. Det leder inte heller
till en verksamhet som är planerad utifrån ett helhetsperspektiv på befolkningens behov. Det är således grannlaga överväganden som skall göras när landstingens uppdrag åt Arbets- och miljömedicin ses över. Behovsanalys,
långsiktighet och folkhälsoperspektiv måste vara i fokus.

Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund har sedan 50 år haft ett tredelat uppdrag från landstingen i
Södra sjukvårdsregionen: att utreda enskilda patienter,
arbeta förebyggande och förmedla kunskap. Detta ansluter tydligt till Hälso- och sjukvårdslagens uppdrag att förebygga ohälsa. Ett tätt samarbete med universitetsenheten har gett synergieffekter som tillåtit en breddning för
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Arbetstider och stress -

Riskfaktorer för ohälsa kan förebyggas
Ökad efterfrågan på service dygnet runt och global konkurrens leder till att allt fler får oregelbundna arbetstider, skiftarbete eller nattarbete. Många års forskning har visat på ökad risk för magproblem och
hjärt-kärlbesvär, liksom besvär med
sömn och trötthet bland skift- och
nattarbetare. Detta beror på störning
av den inre biologiska klockan, den
normala sömn-vakenhetscykeln, socialt liv och familjeliv.
Många fysiologiska och psykologiska funktioner följer en 24-timmars
dygnsrytm som är ganska robust och
ruckas långsamt, men de olika funktionerna ändras olika snabbt. Detta
gör att de hamnar i otakt då sömnvakenhetsmönstret förskjuts. Därför
bör man sträva efter att minska denna otakt av dygnsrytmerna.

Förebyggande av besvär och ohälsa kan handla om att lära ut hälsofrämjande aktiviteter som individen
själv kan ta ansvar för. Den medicinska kontroll som nattarbetare enligt lag ska erbjudas (AFS 2005:6) är
ett utmärkt tillfälle för företagshälsovården att samtala om sådant. På
organisatorisk nivå finns också möjlighet att förebygga ohälsa, eftersom
skiftschemats konstruktion har stor
betydelse. En optimering av schemat
kan därför leda till goda hälsoeffekter hos många.
Ett skiftschema har många komponenter med olika effekt på sömn
och återhämtning. Det kan vara antal skift i rad, starttider för olika skift,
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timmar mellan enskilda skift och
block av skift och rotationsriktning
med eller mot uret. Vid Arbets- och
miljömedicin sprider vi kunskap om
skiftarbete och hälsa genom föreläsningar, och konsultationer till arbetsplatser med bedömning av skiftscheman ur risksynpunkt. Undersökningar av grupper på arbetsplatser
kan också göras för att bedöma omfattning och grad av problem, vilket
kan ligga till grund för förändringar
som sedan studeras och utvärderas.
Sådana arbetsplatsnära undersökningar är angelägna att genomföra,
så att erfarenheter och goda exempel
kan spridas vidare (Bulletin 2:2009).
Arbetsrelaterad stress liksom all
annan stress är i grunden en normal
reaktion på ett behov av ökad aktivering av individens alla resurser för att
hantera en utmanande eller krävande situation. Men om sådan aktivering inträffar ofta eller kraftigt utan
möjlighet till återhämtning ökar risken för ohälsa. Sjukskrivningar på
grund av lättare psykisk ohälsa har
ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet, och utgör nu ca 40 procent av de
långa sjukskrivningarna. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer är en bidragande orsak i många av dessa fall.
Förebyggande av stressrelaterad
ohälsa måste hanteras av individen
själv, men det förutsätter att man
både är medveten om behovet och
har möjlighet att göra något åt sin arbets- och livssituation. Ofta saknas
dock sådan medvetenhet och/eller
möjlighet att enkelt göra något förändringsförsök. Tillgång till tillförlitliga och pedagogiska metoder för
att i tid identifiera personer med risk
att utveckla stressrelaterad ohälsa är
därför viktigt. Man måste också kunna identifiera vilka riskfaktorer som
föreligger i arbetssituationen för att
kunna göra något åt dem.
För att identifiera riskindivider i
tid, redan innan de blivit sjukskrivna, har forskare på AMM utvecklat

en användarvänlig och pedagogiskt
enkät för screening kallad LUCIE
(www.fhvmetodik.se) som rönt stor
uppskattning inom företagshälsovården. Vid tidig intervention kan en negativ utveckling förhindras med begränsade insatser, och en långdragen,
kostsam rehabilitering undvikas. På
Arbets- och miljömedicinska kliniken arbetar vi nu med utbildningar om denna metod och stöd till användarna, så att den sprids till fler företagshälsovårdsenheter och till primärvårdens beteendevetare.
Riskvärdering på en arbetsplats
sker genom att undersöka omfattning, grad och typ av riskfaktorer,
och samtidigt undersöka hur de anställda mår. Då kan också LUCIE användas. En viktig del av klinikens förebyggande arbete består i implementering av bra metoder, och att ge företagshälsovård och andra aktörer stöd
för att göra riskvärderingar på en arbetsplats.
Men det behövs också riskvärdering och undersökningar av stressrelaterad ohälsa i större format. Det
kommer många signaler om att lärare har en belastande arbetssituation,
med täta och motstridiga förändringar. I forskningsprojekt med extern finansiering har vi undersökt lärare på
ett flertal skolor i Södra sjukvårdsregionen, och funnit en pressad arbetssituation med bl a tidspress och
hög arbetsbelastning, liksom en klart
förhöjd grad av utmattning. Samtidigt fanns också mycket i arbetssituationen som upplevdes positivt (Rapport 14/2013). Återkoppling av resultatet sker till skolorna och deltagarna, i hopp om att detta ska stimulera
till förändringsarbete.

Björn Karlson
Psykolog
Arbets- och miljömedicin i Lund
bjorn.karlson@med.lu.se
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Förebyggande
psykosocialt arbetsmiljöarbete
i praktiken
-Hej Maria Bohman, folkhälsopedagog/ hälsoutvecklare i företagshälsovården. Vad gör du i ditt arbete?
-Jag jobbar med förebyggande och hälsofrämjande
arbete i organisationer och företag. Det betyder att jag
stöttar chefer och medarbetare i arbetet med att utveckla en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Rent
konkret kan det innebära att ha coachande samtal med
chefer, upprätta långsikta strategier för arbetsmiljöarbetet, analysera medarbetarenkäter eller arbeta med psykosociala arbetsmiljöronder. I skapandet och bibehållandet av en god arbetsmiljö handlar det ofta om att lyfta frågan om vem som är ansvarig för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har självfallet ett arbetsrättsligt ansvar men
för att skapa en god arbetsmiljö behöver alla, på olika
sätt, hjälpas åt.
- Varför är det viktigt att jobba förebyggande med den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön?
- Att organisationer med god arbetsmiljö och ett gott
arbetsklimat har högre produktion och lägre personalomsättning tror jag många arbetsgivare har kunskap
om. Vi vet att en sjukskrivning kostar enorma summor
för såväl individen som företaget och samhället i stort.
Om en duktig individ väljer att lämna arbetsplatsen försvinner såväl ekonomiska som mänskliga resurser. En
nyrekrytering av en civilingenjör kan kosta 1,2 miljoner
kronor. Det finns dock många olika svar på frågan om
vilka faktorer som leder till att medarbetare mår bra och
stannar kvar på sin arbetsplats. Mitt jobb är att hjälpa
till att identifiera dessa faktorer och jobba vidare på att
utveckla och stärka dem.

-Hur gör du detta?
- Jag vill få chefer och medarbetare att lyfta blicken,
fokusera och lägga resurser på det som är viktigast för
dem. För att veta vad som är viktigt krävs ett målinriktat arbete. Ett steg i detta arbete är att använda sig av
resultat från forskning, för att lägga vikt vid rätt saker.
Tyvärr kan det vara svårt att få tag på aktuell och relevant forskning inom detta fält.
- På vilket sätt är det svårt?
- Arbetslivet är nu i en stark förändring vilket ställer
krav på aktuell kunskap. Det är inte alltid som internationell forskning är applicerbar under svenska arbetsmarknadsförhållanden. Jag ser Arbets- och miljömedicin som en viktig förmedlare av arbetsmiljöforskning.
Kliniken fyller en funktion som vi inom företagshälsan inte själva har resurser att fylla. Min förhoppning
är också att i framtiden få se ännu mer svensk forskning
inom arbetsmiljöområdet för att undvika slöseri med
mänskliga och ekonomiska resurser!

Johanna Clausen
Psykolog
Arbets- och miljömedicin i Lund
johanna.clausen@skane.se

Försäkringskassan skriver upp prognosen för kostnaderna för sjukpenning
med 1 miljard för 2013 och 2,8 miljarder för 2014. Det är nya uppgifter om
psykisk ohälsa som ligger bakom, t. ex. att stressrelaterade besvär ökar mer
än annan typ av psykisk ohälsa.
Om man antar jämn fördelning av kostnaderna över landet, skulle
prognosen för sjukpenninkostnaden i Södra sjukvårdsregionen under 2013
skrivas upp med knappt 200 miljoner. För 2014 skulle motsvarande siffra bli
cirka 500 miljoner.
Maria Bohman
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LUFTVÄGSÖVERKÄNSLIGHET
FINNS I VANLIGA ARBETSMILJÖER
Det finns en ökad risk att utveckla luftvägsöverkänslighet i många ”vanliga” arbetsmiljöer med ett stort antal sysselsatta. Relevant utredning och rådgivning kräver erfarenhet och bred medicinsk, teknisk och kemisk
expertis. En gedigen utredning är viktig för den drabbade, men bör också kunna bidra till att andra med samma exponering inte ska behöva bli sjuka.
För en stund sedan öppnade jag ett brev från ett laboratorium som visade att en patient har allergiantikroppar i blodet mot alfa-amylas. Beskedet kommer att spara
mycket arbete för mig och mina medarbetare och mycket
besvär för patienten. Han får typiska allergisymptom från
ögon och näsa på bageriet där han arbetar. Remitterande
läkare hade inte tidigare fått fram tecken till allergiantikroppar mot olika relevanta mjölsorter, men han kände
naturligt nog inte till att tillsatsämnen kan förekomma i
mjölet. Att bagare med allergisymptom saknar tecken på
allergiantikroppar är inte ovanligt. Om så är fallet börjar
arbetet med att samla in information om alla de ämnen
som används i bageriet och eventuellt bereda misstänkta substanser till testmaterial och slutligen att genomföra testerna. I arbetet ingår också att en yrkeshygieniker
bedömer intensiteten i exponeringen. För patienten med
antikropparna mot alfa-amylas återstår den yrkeshygieniska bedömningen av arbetsplatsen innan han och arbetsplatsen kan få råd om framtiden.
Bagarna är inte den svåraste yrkesgruppen att utreda. En del kommersiella tester för påvisning av allergi
finns bl a mot olika mjölsorter och mot det bakförstärkande ämnet alfa-amylas som ibland tillsätts mjölet och
som ofta ger bagarna allergi. Det krävs dock att den utredande läkaren vet om att detta ämne finns som tillsats
i mjölet och det är inte säkert.
Andra yrkesgrupper är väsentligt svårare att utreda. Ett
exempel är frisörerna som utsätts för flera olika kemikalier, och som ofta utvecklar allergiliknande besvär men
utan att klassisk allergi kan påvisas. Är orsaken till deras symptom en överkänslighet mot en gas eller damm?
Och kommer dessa att försämra sjukdomen? Eller är det
ett vanligt irritationsfenomen som skulle kunna avhjälpas
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genom en annan arbetsteknik eller bättre ventilation? Det
finns idag inga rutinprover som kan avgöra detta men de
råd vi måste ge är avgörande för frisörens framtid och för
samhällets kostnader för sjukdomen.
Städning och rengöring är andra arbeten där risken
att utveckla luftvägsbesvär är betydande. För astma är risken mer än fördubblad i vissa miljöer. Tusentals människor i Sverige har ett sådant arbete antingen på heltid eller som en del av annat arbete i hem-, industri-, skol- eller vårdmiljön. Orsaken till besvären är ofta oklar men
sprayning med reaktiva kemikalier är vanligt förekommande. Det finns vanligtvis inga blodprov som kan tas
för att klarlägga orsaken.
Luftvägsöverkänslighet förekommer alltså inte enbart
i begränsade miljöer t.ex. med högaktiva kemikalier eller
med massiv exponering för pälsdjur. Listan på ”vanliga”
arbetsmiljöer med en ökad risk att utveckla luftvägsöverkänslighet är lång. Trots det ser den enskilda läkaren på
sjukhusklinik, vårdcentral eller företagshälsovård enbart
ett fåtal av dessa patienter och därigenom uppnås ingen
större erfarenhet av utredning och rådgivning. Det betyder också att arbetsrelaterad sjukdom kan förbises och vi
förlorar möjligheten att hindra att andra i samma situation drabbas.
På Arbets- och miljömedicin har vi stor erfarenhet
att bedöma patienter med luftvägsöverkänslighet i många
olika arbetsmiljöer och vi har en bred medicinsk, teknisk
och kemisk kompetens, som gör det möjligt att utreda
även komplicerade fall. Patienter med symptom på luftvägsöverkänslighet har under alla år utgjort den enskilt
största av våra patientkategorier trots att andra arbetsrelaterade problem som t.ex. belastningsskador är vanligare i den arbetande befolkningen. Vi tillgodoser därför
ett tydligt behov hos våra remitterande kollegor i Södra
sjukvårdsregionen.
Jörn Nielsen
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
jorn.nielsen@skane.se
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BORT MED SKADLIG EXPONERING!
VAD HÄNDER DÅ?
Arbetsmiljöns betydelse för sjukdomsbördan i befolkningen kan uppskattas genom att kombinera de risker som
observerats i olika studier med hur vanlig exponeringen är (så kallad etiologisk fraktion). Procentsatsen kan tolkas som den andel av ohälsan som skulle försvinna om den skadliga exponeringen helt kunde förebyggas. Exempel på publicerade uppskattningar av etiologisk fraktion för arbetsmiljöfaktorer i olika länder:

Diagnos

Etiologisk Fraktion *

Karpaltunnelsyndrom (Frankrike)**
p g a belastning vid kroppsarbete
Måttlig/svår nack-skuldersmärta (Norge)
Måttlig/svår ländryggssmärta (Norge)
Andel av långtidssjukskrivning, som kan
tillskrivas fysisk arbetsmiljö (Norge)
Astma (sammanvägt: USA, Europa)
KOL (sammanvägt: USA, Europa)
KOL (USA)
Svår hörselnedsättning (Storbrittannien)
Tinnitus (Storbritannien)
Förstämningssjukdomar,
fr a depression (Danmark)
Arbetsoförmåga p g a fysiska eller
psykiska arbetsmiljöfaktorer (Norge)

50 %
19 %		
23 %		
42 %		

Befolkningsgrupp
män 20-59 år
kvinnor 20-59 år
18-69 år
18-69 år

25 %		
18-69 år
15 %		
hela befolkningen
15 % (jfr tobaksrökning 80 %)
30 %		
icke rökare
50 %		
män
12 %		
kvinnor
36 %		
män
36 % 		män
21 % 		kvinnor
45 %		
18-69 år

* Andelen insjuknanden i en diagnos som skulle undvikas om den skadliga exponeringen upphörde.
** Exempel: Om den skadliga belastningen hos kroppsarbetande män och kvinnor upphörde skulle
50 % av alla insjuknandena i karpaltunnelsyndom undvikas bland män och 19 % bland kvinnor.
(Inom olika yrkesgrupper med kroppsarbete skulle 60-70 % av insjuknandena undvikas bland män,
respektive 50-90 % bland kvinnor).

Maria Albin
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
maria.albin@med.lu.se

Vad kostar en dålig arbetsmiljö?
En kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket, om den offentliga sektorns kostnader för arbetsmiljön och arbetsskador, kom 2010. I den konstaterar
nationalekonomerna Gabriella Sjögren Lindquist och
Eskil Wadensjö att mer statistik krävs för att få reda
på samhällets verkliga kostnader. Sammanställningen redovisar dock de kostnader det finns uppgifter om.
• De offentliga utgifterna för förebyggande åtgärder
(inklusive Arbetsmiljöverket, FHV-subventioner mm)
motsvarar 320 kr/arbetande och år, varav forskning
och utveckling utgör 32 kr. Enbart socialförsäkringens (huvudsakligen sjukförsäkringens) kostnader för
arbetsskador är mer än 3 300 kr/arbetande (13,3 miljarder) och år
• Kostnaderna i somatisk slutenvård pga arbetsskador beräknas till 128 miljoner (2008)
• Kostnaderna i öppen vård (sjukhus och primärvård)
pga akutbesök orsakade av skador i förvärvsarbete kan

grovt skattas till 55,5 miljoner (baserat på en genomsnittlig kostnad på 1000 kr/besök, 59 000 besök totalt pga sådan skada, 94 procent därav i öppen vård)
och motsvarar 8,3 procent av alla akutbesök (2008).
Om man grovt antar lika fördelning av skadorna
över landet, skulle de årliga kostnaderna i Södra sjukvårdsregionen (18 procent av befolkningen) vara:
• 24 miljoner för somatisk slutenvård.
• 10 miljoner för akutbesök i öppenvård.
• 2,4 miljarder för kostnader i Socialförsäkringen.

Maria Albin
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
maria.albin@med.lu.se
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Man tjänar
på att
förebygga!
På Arbets- och miljömedicin vill vi inte ha några patienter! Vi skulle önska att det förebyggande arbetet både
på arbetsplatser och i den yttre miljön redan vore så effektiv att ingen skulle behöva bli sjuk av den miljö man vistas i. Så är det dock inte och därför är det fortsatta förebyggande arbetet så viktigt. Men gör det någon skillnad
att arbeta förebyggande?
Återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av
stressrelaterad ohälsa
Vid mitten av 2000-talet hade sjukskrivningarna ökat
drastiskt, främst pga stressrelaterad psykisk ohälsa, som ofta
uppfattades bero på faktorer i arbete. Många gånger blev
sjukfrånvaron mycket lång och ledde till utslagning från
arbetsmarknaden. En av orsakerna var bristande överensstämmelse mellan personens förmåga eller förväntningar
och arbetets krav. När den sjukskrivne skulle komma tillbaka till sitt arbete var bristen på överensstämmelse kvar som
en fortsatt belastning och hindrade arbetsåtergången. I ett
projekt kallat ADA (ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång)
utvecklade vi en metod för att öka möjligheten för långtidssjukskrivna att börja arbeta igen. Genom strukturerade intervjuer med både den sjukskrivne och dennes arbetsledare
och sedan dialogmöten kunde man komma överens om förändringar i arbetssituationen. Vetenskaplig utvärdering visade att när man använt ADA hade betydligt fler återgått till
arbetet än i en kontrollgrupp (Rapport 19:2011). Det finns
endast ett fåtal liknande interventionsstudier som utvärderats vetenskapligt. De flesta av dessa studier har använt individinriktade behandlingsåtgärder vilka inte har haft någon effekt på arbetsåtergång. De enda metoder som fungerat är när man riktat åtgärderna mot arbetsplatsen och fått
till stånd en dialog mellan patient och arbetsledare. ADAmetoden har därför rekommenderades av regeringens rehabiliteringsutredning. Vid kliniken arbetar vi nu för att sprida metoden till olika typer av vårdgivare, och att anpassa
den till fler patientgrupper. Redan nu används ADA i rehabiliteringsprojektet WorkUp i Södra sjukvårdsregionen.
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Mätning av isocyanater i luft ledde till åtgärder
I början på 2000-talet genomförde vi ett stort forskningsprojekt om hälsoeffekter av isocyanatexponering. Isocyanater är en vanlig plastkemikalie och en av de vanligaste orsakerna till yrkesastma och andra arbetsrelaterade luftvägssymtom. På ett av de deltagande företagen var exponeringen betydligt högre än på andra arbetsplatser. Företaget blev
bekymrat över situationen och genomförde ett antal omfattande förbättringar. Bland annat förbättrade man processventilationen och man införde personliga andningsskydd
med kommunikationsmöjligheter, så att man inte behövde
ta av sig skyddsutrustningen för att kunna tala med varandra. Produktionen var i övrigt oförändrad. Därefter kontaktade företaget oss igen, och vi gjorde nya mätningar och
fann att isocyanathalterna var endast en tiondel mot vad de
hade varit tidigare. Detta gör naturligtvis att risken för de
anställda att drabbas av luftvägsproblem har blivit betydligt lägre (Tinnerberg et al 2008).
Att utvärdera effekten av prevention och intervention
är rent vetenskapligt inte lätt. Att beskriva och mäta vad
som gjorts är inte så svårt, men för att se vilka hälsoeffekter
det ger krävs oftast att man studerar stora grupper som observeras under lång tid. Sådana studier är angelägna, men
av förklarliga skäl dyra att genomföra och svåra att finansiera. Men också mindre arbetsplatsnära undersökningar,
som påvisar ogynnsamma arbetsplatsförhållanden, lyfter
perspektivet från individ till grupp och ger vägledning till
hur förändring bör ske är viktiga redskap i det förebyggande arbetet.
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Prismaglasögon i tandvården
Tandvårdspersonal har en hög förekomst av muskuloskeletala besvär, ofta orsakade av en kraftig framåtböjning
av huvudet och nacken. I en randomiserad studie fick tandläkare och tandhygienister tillgång till särskilda glasögon,
där nedre delen av glaset är ersatta av prisman som böjer
strålgången nedåt. Det visade sig att med prismatiska glasögon blev det en mindre belastning på huvudvinklar och
nackvinklar, vilket minskar den ergonomiska belastningen (Lindegård et al 2012). Detta mättes med metoder, som
utvecklats och använts under lång tid vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Som resultat av studien erbjuds nu prismaglasögon inom tandvården i Västra Götaland.
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DET FÖREBYGGANDE ARBETETS SISTA STEG –

NYTTAN AV SIGNALPATIENTER
När det förebyggande arbetet
inte har fungerat kan det ändå resultera i preventiva åtgärder. I patientarbete återförs information till arbetsplatsen med förslag på förbättringar. Ibland kan den preventiva effekten bli oväntat stor.
En av våra viktigaste uppgifter
på Arbets- och miljömedicin är att
ta hand om patienter med misstänkt
arbetsrelaterad sjuklighet. Många
gånger ger dessa patientutredningar direkta förslag till arbetsplatserna på förbättringar rörande arbetsmiljön som kan genomföras lokalt.
Andra gånger kan signalpatienter ge
oss en förståelse som kan ha en oerhörd nytta, långt utanför den enskilda arbetsplatsen. Jag ska här kort ge
två exempel.

En rörläggare med besvärlig arbetsrelaterad hosta kom som patient
våren 2011. Hans huvudsakliga arbetsuppgift var att slipa och putsa på
svetsade skarvar och från en av sliprondellerna tyckte han att det kom
mycket rök. Vi lyckades från tillverkaren av slipskivan få reda på att
den var delvis tillverkad av polyuretan. Vidare kände vi till att om man
upphettar polyuretan kan det kraftigt retande och astmaframkallande
ämnet isocyanater bildas. Vi gjorde
luftmätningar på arbetsplatsen och
fann mycket höga halter av isocyanater. Det beskrevs i vår rapportserie och Arbetsmiljöverket och tillverkaren i USA informerades. Företaget
genomförde därefter en egen utredning och fann samma sak som vi. Redan sommaren 2012 drogs slipskivan

in i hela världen och finns i dag inte
till försäljning. En mer utförlig artikel om detta finns i Bulletin 2:2012.
En patient med vibrationsskada
använde ett verktyg som avgav oerhört höga vibrationsnivåer. Verktyget vibrerade så mycket att det endast
skulle få användas under 7 minuter
per dag om man följde Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Verktyget användes dock betydligt mer. Detta patientfall (beskrivet i Bulletin 1:2012)
fick till följd att försäljning av verktyget upphörde i Sverige.
Denna typ av förebyggande arbete är naturligtvis viktig och har haft
en spridningseffekt både nationellt
och internationellt, då i dessa båda
fall olämpliga verktyg drogs in. Men
om det förebyggande arbetet hade
gjorts som det ska, hade dessa patienter aldrig behövt komma till Arbetsoch miljömedicin med en bestående
sjukdom orsak av arbetet.

Håkan Tinnerberg
Yrkeshygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
hakan.tinnerberg@skane.se
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Arbetsmiljöns betydelse för individens hälsa
och hälsans jämlika fördelning i befolkningen
Arbetes relation till individers hälsa är komplex. Rent
generellt så har de som arbetar bättre hälsa än personer i
samma åldrar som inte arbetar. Det kan givetvis bero på
att de senare har blivit sjuka av sitt arbete och därför inte
längre kan arbeta. Men forskningen ger snarare belägg för
att arbete tenderar att befrämja hälsan. De som ofrivilligt
förlorar sitt arbete får exempelvis en sämre hälsa på sikt,
jämfört med personer med samma förutsättningar som
behåller sitt arbete. Kvinnor som både utför hemarbete
och förvärvsarbete har i genomsnitt bättre hälsa än kvinnor med samma förutsättningar som bara utför motsvarande hemarbete. Detta tyder sammantaget på att arbete generellt bör ses som hälsobringande, inte något som
med tiden ”sliter ned” människors hälsa.
Givetvis så förkommer även det sistnämnda. Arbete
som inte är utformat så att det passar individens fysiska
och psykologiska förutsättningar och där individen saknar möjligheter att påverka har en negativ effekt. Det vill
säga, ett sådant arbete är en kombination av en bristande anpassning till individens förutsättningar och behov
och en svag maktposition hos individen som är ett hinder för denne att förändra situationen.
Människornas socioekonomiska position i samhället är starkt förknippad med förutsättningarna för att ha
ett arbete som utvecklar hälsan, respektive ökar risken
att slita ned den. Det vill säga, ju lägre socioekonomisk

position en individ har, desto större är risken att hamna
i ett arbete som är negativt för hälsan. Detta är dubbelt
olyckligt eftersom en god hälsa är en av de viktigaste resurserna för individen att genom sitt arbete förbättra sin
socioekonomiska position, bland annat genom den starka kopplingen mellan arbete och inkomst som är kännetecknande för vårt samhälle
En dålig arbetsmiljö kan därför i värsta fall bidra till
en ond cirkel, där en individ med redan svaga socioekonomiska förutsättningar hamnar i ett arbete som sliter
ned den viktigaste resursen individen har för att förbättra sin situation, hälsan. Istället försämras hennes socioekonomiska position genom ohälsa, orsakat av denna dåliga arbetsmiljö. Detta visar den mycket centrala betydelsen av arbetsmiljön för individuell hälsa och för folkhälsan, och framför allt hur viktig arbetsmiljön är för hälsans ojämlikhet.
Malmökommissionen kunde genom sin faktagenomgång konstatera att andelen individer med en svag socioekonomisk position är större i Malmö än i resten av Skåne, vilket betyder att de löper en större risk att hamna i arbeten som leder till försämrad hälsa och en ytterligare utsatt socioekonomisk position. Detta kan få negativa effekter för hela folkhälsosituationen i Malmö, och dessutom
förstärka en redan befintlig socioekonomisk segregation.

”Jag är tjugofem år,
vissa nätter vaknar jag av värken i vänster axel
livrädd att jag redan gått sönder
medveten om att det inte finns några reservdelar.
I fyrtio år till ska min kropp hålla för slitage
för hala golv, tunga lyft, upprepade rörelser under stress.
De nätterna vaknar jag av smärtan och somnar med rädslan av
att den ska följa mig som tinnitus genom livet
i varje rörelse, tanke, som en underton som gör arbetet jag älskar omöjligt.”
Ur ”En arbetares liv är billigt” av Jenny Wrangborg
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Sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa kan också
ses som en potential till att förbättra hälsan och hälsans
jämlikhet i Malmö. Det beskrivna sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa ger nämligen utrymme för att skapa
positiva spiraler och bryta negativa sådana. En förbättrad arbetsmiljö som främjar en god hälsa bland fler Malmöbor än vad som är fallet idag, har just denna potential. Malmökommissionen har därför i sin slutrapport pekat på olika åtgärder som skulle kunna vara steg på vägen
för en sådan utveckling.
Ett sätt att bryta den onda cirkeln är att bidra till att
förbättra arbetsmiljöer som har en uppenbart dålig anpassning till arbetstagarnas förutsättningar. Detta kan
göras på flera olika sätt, exempelvis genom att upplysa arbetsgivare om olika arbetsmiljörisker och deras skyldigheter att mildra eller undanröja detta. Det kan ske genom
traditionella inspektioner av arbetsmiljön och förelägganden om lagstiftade åtgärder, eller genom utbildning om
värdet av arbetstagarnas hälsa för företagets lönsamhet
och positiva utveckling. Det vill säga skapa positiva drivkrafter för att förändra arbetsmiljön vilket ger vinster för
såväl individen, företaget som samhället.
Malmö stad själv är en av kommunens största arbetsgivare. De förhållanden mellan arbetsmiljö och hälsa som
beskrivits, gäller givetvis även Malmö stads verksamheter.
Kommissionen föreslår därför att Malmö stad, genom en
implementering av arbetsmiljöförbättrande åtgärder enligt de principer som beskrivits, ska bli en förebild för andra verksamheter i kommunen och samtidigt bidra till en
bättre och jämlikare hälsa i Malmö.

Det finns ytterligare en möjlighet att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna i Malmö. Eftersom en hälsoskadlig arbetsmiljö kännetecknas av både en dålig anpassning till individens förutsättningar och av dennes brist
på makt och medel att göra någonting åt detta, så kan åtgärderna även riktas in mot det senare. Åtgärder av denna typ föreslås i kommissionens slutrapport i kapitlet om
hur åtgärder för en jämlikare hälsa ska kunna genomföras. Implementering av åtgärder som syftar till att förbättra specifika förhållanden av betydelse för individers hälsa
och hälsans sociala jämlikhet, måste genomföras i samarbete med de individer och grupper som är i fokus. Då
det gäller arbetsmiljön måste därför arbetstagarna, både
individuellt och deras fackliga organisationer, göras mer
delaktiga i de processer som ska leda en förbättring av den
arbetsmiljö som de är direkt berörda av.
En viktig slutsats av Malmökommissionens analys av
de framtagna underlagen är att arbetsmiljöfaktorer har
en mycket central roll i folkhälsoarbetet och arbetet för
en social hållbarhet i kommunen.

P-O Östergren
Professor i socialmedicin vid Lunds universitet
(Fd kommissionär i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö,
som avslutade sitt arbete den 1/3 2013)
per-olof.ostergren@med.lu.se

”På denna anonyma arbetsplats med timanställda är det få som
arbetar full tid, oftast landar det runt tolv till fjorton dagar,
vilket innebär att du förpassas till en slags limbovärld.
Du äter och är alltid hungrig. Du arbetar och är alltid fattig. (…) Vi är
en grupp som alltid tackar ja; vi kommer så fort visselpipan ljuder.”
Ur ”Yarden” av Kristian Lundberg
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NÄR HÄNDERNA TAR STRYK
Även om allt fler människor arbetar via datorer är
det fortfarande många som har händerna som det huvudsakliga redskapet, eller som håller i ett redskap
som skadar händerna. Arbete med vibrerande verktyg ökar rent av, och arbete med montering, paketering och livsmedelsförädling, med snabba ensidiga
handrörelser är fortfarande vanligt. Båda dessa typer
av arbeten kan ge kroniska skador som gör att händerna inte längre fungerar som de ska.
Handhållna vibrerande verktyg
Att dagligen hålla i en borrhammare eller en vibrerande såg kan på sikt leda till att känseln i fingrarna
blir dålig och att händerna känns konstant avdomnade. När det är kallt och blåsigt får många efter några år
problem med att fingrarna blir kritvita och när blodet
kommer tillbaka gör det ont. De här skadorna kan bli
så allvarliga att man inte längre klarar sitt arbete, och
tyvärr är prognosen inget vidare även om man byter
jobb. Vi har på AMM 60-80 patienter varje år
där vi måste uppmana till arbetsbyte. Det blir
ofta svårt för en som har mångårig erfarenhet
i sitt yrke, men inte mycket utbildning inom
något annat. Då skadorna kommer mitt i livet har många försörjningsansvar för familjen,
och många väljer att trots våra råd fortsätta ett
tag till. När det till slut inte går längre blir det
också svårt att klara andra jobb.

tyg och vibrationsdämpande tillbehör, och inte låtit
någon arbeta för långa tider med vibrationer skulle
mycket få arbetare skadas. Genom återkommande hälsokontroller skulle man tidigt kunna identifiera känsliga personer så att de i god tid kunde byta jobb. Detta
har dessvärre långt i från fått fullt genomslag. Fortsatta ansträngningar behövs. Vi från AMM bidrar med
utbildning av företagshälsovårdspersonal så att rätt insatser kommer till stånd, och att de i sin tur kan utbilda arbetsgivare och de som arbetar med verktygen.
Vi åker också ofta till patienternas arbetsplatser för att
ge råd, så att ytterligare skador kan undvikas. Läs mer
om detta i Bulletin 1:2012.

Catarina Nordander
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
catarina.nordander@skane.se

Dessa skador är helt onödiga. Vi har sedan
2005 en mycket tydlig lagstiftning rörande arbete med vibrerande verktyg (AFS 2005:6). Om
man hade följt gällande regler, skaffat bra verk-

Behovet av miljömedicinska riskbedömningar
Miljömedicin handlar om hur yttre miljöfaktorer
påverkar människors hälsa. I samband med nationellt
och regionalt övervakningsarbete om miljöfaktorer
och miljörisker uppkommer frågor om risker för människor. Utförarna av miljöövervakningsarbetet kan oftast inte tolka uppmätta miljövariabler vad gäller risker för befolkningen och Arbets- och miljömedicin
(AMM) fyller där en viktig regional uppgift.
Idag finns mycket kännedom om hur yttre miljöfaktorer påverkar människors hälsa, alltifrån luftföroreningar, kemikalier i vatten och livsmedel till buller. Det finns flera olika program för att övervaka nivåerna av dessa miljöfaktorer, ofta under Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens paraply, men genomfört av
kommuner tillsammans med privata företag. Inte helt
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sällan mäts oväntat förhöjda koncentrationer upp och
det kan uppkomma en oro hos de närmast berörda.
De som genomför mätningar har ofta inte en tillräcklig kunskap om grundläggande toxikologi och
kännedom om till exempel särskilt sårbara grupper.
På AMM besitter vi den kunskapen och vi kan även
göra adekvata exponeringsbedömningar för befolkningen. Detta gör att vi snabbt kan genomföra riskbedömningar för människor och förhindra att onödig
oro uppkommer.
Håkan Tinnerberg
Yrkeshygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
hakan.tinnerberg@skane.se
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EN
MÖRDANDE
SOMMAR
KAN BLI
OFARLIG
Klimatförändringen innebär inte bara en långsamt
ökande medeltemperatur utan också fler perioder med
extremt höga temperaturer – värmeböljor. Det innebär
ökade sjukhusinläggningar och dödsfall, men exempel
från Frankrike visar att det går att undvika med förebyggande åtgärder. Under sommaren har en åtgärdsplan testats i Skåne, särskilt inriktad på äldre.
Värmeböljor ökar risken för sjukhusinläggning och
dödlighet, framför allt hos äldre och kroniskt sjuka.
Värmeböljan i Skåne 2006 ökade sjukhusinläggningarna med 9 procent (492 extra inläggningar).
En beredskapsplan för värmebölja har utarbetats av
Arbets- och miljömedicin (AMM) i Lund på uppdrag
av Klimatsamverkan Skåne, som är ett samarbetsorgan
mellan Region Skåne, Kommunförbundet och Länsstyrelsen. Planen består av tre delar:
• Att identifiera rätt temperaturnivå och informationsväg för meddelanden om värmebölja till äldreomsorge n
och primärvården. Forskare i Umeå (Bertil Forsberg och
hans grupp) hjälpte oss att identifiera en maxtemperatur
på 26 grader minst tre dagar i följd, som den nivå som
ger 10 procent förväntad ökad dödlighet. En sådan period kan med rimlig säkerhet förutsägas två dygn i förväg.
Informationsvägarna valde vi att bygga på befintliga beredskapssystem i kommunerna.
• Att utarbeta information, råd och checklistor för personal och chefer i hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boenden och primärvård, samt slutligen allmänna råd till
äldre och deras anhöriga (finns i fulltext på vår hemsida).
• Att identifiera platser där det finns risk för bildning av
sk värmeöar, dvs där det blir särskilt varmt. Det kan påverkas genom att utnyttja den värmedämpande effekten
av grönska och vattendrag. På så sätt kan den fysiska planeringen minska sårbarheten vid värmebölja. Särskilt vik-

tigt är det nära äldreboenden och där det bor en hög andel äldre människor.
Två pilotområden, Staffanstorp och Malmö stadsdelsförvaltning Rosengård, har deltagit mycket aktivt i projektgruppen och ute i äldreomsorgen har man engagerat sig och gett synpunkter. Det har varit ett oerhört positivt arbete och en styrka att ha med två områden som
har så olika förutsättningar vad gäller utförare av äldreomsorg, befolkning och fysisk miljö. Den systematiska
utvärderingen är inte klar, men vi vet att på t. ex. Kryddgårdens äldreboende i Rosengård använde man checklistorna. Man serverade vätskerik mat och omprioriterade
arbetet för att ge svalka och ökat vätskeintag hos de äldre. Vikten av att insatser för äldre görs visas också av att
man t. ex. på akuten i Helsingborg, enligt den medicinske enhetschefen, såg en ökning av äldre som kommit in
med vätskebrist. Efter utvärderingen kommer vi att göra
justeringar och därefter siktar vi på att sprida beredskapsplanen brett i Södra sjukvårdsregionen.
Behovet av lokala insatser i Skåne identifierades i arbete med Klimatberedningen och senare Klimatsamverkan Skåne, där AMM av Region Skåne ombetts att medverka som en del i det förebyggande uppdraget. Det ger
en hög effektivitet och stabilitet i insatserna att arbeta tillsammans med de samhällsinstanser som har det direkta
ansvaret gentemot befolkningen, men saknar arbets- och
miljömedicinsk kompetens. Därför är landstingens långsiktiga satsning på vårt förebyggande uppdrag så viktig
och ger utdelning.
Maria Albin
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
maria.albin@skane.se

Den kraftiga värmeböljan i Frankrike 2003 som akut dödade minst 15 000 människor ledde till varningssystem, informationsinsatser till äldre och riktlinjer för vården.
- nästa franska värmebölja 2012 var sådan att den enligt tidigare erfarenheter skulle ge 1100 dödsfall.
- en utvärdering visade ingen säker ökning av dödlighet eller sjukhusinläggningar, utan bara en ökning av polikliniska
besök i sjukvården.
- utvärderingen visar att preventiva insatser kan förebygga allvarliga effekter och stora kostnader för samhället, i vart fall
av en måttlig värmebölja.
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ANDAS BÖR MAN,
ANNARS DÖR MAN,
Det är en klar höstdag. Du öppnar ytterdörren och drar ett djupt
andetag – aaaah! Du känner hur
lungorna fylls med ren, frisk luft
… eller hur är det med den saken
egentligen? Är vår luft verkligen så
ren och hälsosam? Är det möjligt att
vår friska ”svenska” luft orsakar astmaanfall, sjukhusinläggningar och
tusentals förtidiga dödsfall varje år?

exponeras för luftföroreningar från,
främst, Danmark, Tyskland och Polen, men även merparten av all tung
transport till och från kontintenten
sker via våra vägar och järnvägar eller
längs med våra kuster. Den höga befolkningstätheten gör också att lokala utsläpp från såväl energikonsumtion, industrier och bilanvändning är
hög i denna del av landet.

Ja, tyvärr är det så. Vi svenskar
tenderar att tro att vår luft är mycket renare och hälsosammare än vad
den egentligen är. Ser man till luftkvalitén globalt så bor vi, än så länge,
i ett av de renare områdena, men
hur länge till? Luftmassor, och därmed luftföroreningar, transporteras
över hela jordklotet och vi exponeras för luftföroreningar som har sitt
ursprung på andra sidan jordklotet.
Men det är främst vår egen ökade energikonsumtion och bilanvändning
som bidrar till en försämrad luftkvalité.

Sedan tio år tillbaka har vi vid
AMM arbetat med att försöka kartlägga områden och tidpunkter då
halterna av luftföroreningar utgör
hälsorisker för befolkningen, främst
med fokus på riskgrupper som barn,
gamla, gravida kvinnor samt individer med nedsatt lungfunktion, astma
eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi som bor i södra Sverige är
mer exponerade för luftföroreningar än den svenska befolkningen i
stort (undantaget storstadsregionerna). Rent geografisk är vi mer utsatta
då vi befinner oss närmare kontinenten och därmed i högre utsträckning

Vår forskning, som finansierats
med externa medel och forskningsmedel från Region Skåne visar att
det även vid halter som ligger under
rådande gränsvärden finns påtagliga hälsorisker. Barns exponering för
luftföroreningar är särskilt oroande,
då de dels andas mer (i förhållande
till sin kroppsvikt) än vuxna och dels
är mer aktiva utomhus, speciellt under de tider på dygnet då halterna av
luftföroreningar är högst.

I södra Sverige visar våra studier på att höga halter av
luftföroreningar orsakar:
Astma hos vuxna
Kronisk bronkit
Stroke
Handeksem
Graviditetsdiabetes
Havandeskapsförgiftning
Vill du veta mer så finner du våra rapporter på vår hemsida.
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Vad kan AMMs undersökningar
bidra med?
Det är viktigt att inte blunda för
att vår moderna livsstil skapar miljöoch hälsoproblem som kräver omfattande politiska åtgärder för att få bukt
med. Våra utredningar visar på vikten av att vi inte låter dessa hälsorisker
öka. De kan även ligga till grund för
att beräkna hälso- och sjukvårdskostnader eller för samhällsplanering. Exempel på detta är då AMM fått agera rådgörande instans vid planläggning av förskolor och vårdhem eller
vid vägprojektering. Att öka medvetenheten kring vilka hälsorisker
och kostnader vår energi- och bilanvändning medför kan förhoppningsvis även bidra till ökad medvetenhet
kring den omfattande miljö- och hälsoproblematiken vi har att lösa.

Emilie Stroh
Miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
emilie.stroh@skane.se
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HERRGÅRDEN –
värsting och väckarklocka
Bostadsområdet Herrgården på
Rosengård i Malmö blev riksbekant
när massmedia år 2008 larmade om
vanskött fastighetsunderhåll, med
sanitära olägenheter av numera sällan skådat slag. Omfattningen hade
inte uppmärksammats förrän miljöförvaltningen gjorde en storskalig inventering. Små barn som bor i fuktskadade bostäder har större risk att
drabbas av långdragen hosta och astma. Arbets- och miljömedicins läkare tog därför initiativ till samråd
mellan primärvård, barnhälsovård,
barnklinikens allergisamordnare och
miljöförvaltningens inspektörer. Det
ledde snabbt till förbättrade kontakter mellan aktörerna, och enskilda
familjer med svåra bostadsförhållanden fick hjälp. Men huvudfrågan –
om barnens hälsa hade påverkats negativt av de dåliga bostäderna - förblev obesvarad.
När fastighetsägaren tvingades
till storskalig renovering av över 700
lägenheter kom ett unikt tillfälle att
ta reda på hur detta skulle påverka
barnens hälsa. Region Skåne bidrog
snabbt med extra anslag för att genomföra en stor undersökning med
hembesök i området. Familjerna var
ofta nyanlända invandrare, och levde i pressade socioekonomiska förhållanden med uttalad trångboddhet. Hälsorådgivning i hemmiljön
och på det egna språket blev därför
en viktig del i projektet. Genom ett
stort externt forskningsanslag från

FORMAS gavs möjlighet att utvidga undersökningen med objektiva
mätningar av lungfunktion och allergitestning. En kontrollgrupp från
ett bättre skött bostadsområde i Rosengård undersöktes samtidigt. Efter genomförda renoveringar gjordes
uppföljande undersökningar. Många
mödrar berättade att barnen mår
bättre, men den vetenskapliga utvärderingen är ännu inte klar.
Det finns flera lärdomar från denna händelse:
• bostadstillsyn måste vara uppsökande i områden där de boende inte
behärskar språk och har en svag ställning i samhället
• hälso- och sjukvårdspersonal behöver bättre kunskap om samband
mellan inomhusmiljö och hälsa, och
måste aktivt kunna fråga om bostadsförhållanden
• hälso- och sjukvårdspersonal som
får insyn i patienters boendemiljö
måste veta hur man kan agera när
rimliga krav på en hälsosam bostadsmiljö inte uppfylls
De erfarna hälsokommunikatörerna som gjorde hembesöken drog
också andra lärdomar. Först hemma
hos familjerna förstod de hur miljön
verkligen såg ut. Det var uppenbart
att sedvanliga råd inte dög – att rekommendera kvalsterlakan till det
allergiska barnet är inte relevant när
familjens verklighet är att 10 personer sover på madrasser, som dagtid

läggs i en prydlig hög, eftersom det
inte finns plats för sängar åt alla i trerumslägenheten.
Bostadsproblematiken i Herrgården var ovanligt omfattande, men
den är inte unik. Våra erfarenheter
ligger till grund för ett nystartat samarbetsprojekt mellan de Arbets- och
miljömedicinska klinikerna i Lund
och Uppsala samt Astma- och allergiförbundet. I samarbete med kvinnogrupper i Rosengård och Gottsunda i Uppsala ska vi ta fram informationsmaterial på arabiska och somaliska om hur man kan förbättra sin
boendemiljö. På varje ort bildas en
nätverksgrupp som arbetar fram rutiner för hur information och kunskap ska spridas. I nätverksgrupperna
träffas förvaltningar och bostadsbolag som möter invandrade kommuninvånare. Här ingår även SFI-anordnare och primärvård. Tanken är att
materialet i framtiden ska ingå i den
information som ges till nyanlända
invandrare i hela landet. Projektet finansieras av Europeiska Integrationsfonden.
En grundläggande förutsättning
för att alla dessa aktiviteter har kunnat ske är att det finns samlad kunskap, goda kontaktnät i samhället
och vana att lämna det egna arbetsrummet och gå ut i verkligheten. Sådana förutsättningar finns på AMM.

Kristina Jakobsson
Överläkare
kristina.m.jakobsson@skane.se
Arbets- och miljömedicin i Lund

Inte bara barn.....
En ny stor europeisk studie visar att fuktrelaterad exponering i hemmet kan vara
ansvarigt för mellan 5 och 15 procent av
all nytillkommen vuxenastma.
(Norbäck et al 2013).
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MINSKAT TRAFIKBULLER
FÅR OSS ATT MÅ BÄTTRE
Buller är en av de vanligaste störningskällorna i vår omgivning och i
våra hem. Det påverkar vår koncentration, sömn och återhämtning, gör
oss stressade och kan påverka vårt sociala umgänge negativt. Men buller
kan också ge mer allvarliga hälsoeffekter som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Den viktigaste källan till omgivningsbuller är personoch varutransporter, som förväntas
öka framöver. På Arbets- och Miljömedicin (AMM) i Lund bedrivs förebyggande arbete för att minska hälsoeffekter från trafikbuller inom Södra
sjukvårdsregionen.
En av de viktigaste uppgifterna
för AMM i det förebyggande arbetet är att fungera som ett stöd till politiker och beslutsfattare. Genom ett
nära samarbete mellan landstingsoch universitetsdelen av AMM har
vi tillgång till den senaste forskningen inom området buller och hälsa.
Denna kunskap anpassas regionalt i
olika projekt och utredningar för att
ge ett så bra underlag som möjligt till
regionala och kommunala beslutsfattare. Ofta rör det sig om planeringsfrågor med stora ekonomiska konsekvenser och som berör stora befolkningsgrupper.

Vikten av arbetet med att reducera trafikbuller belyses av det omfattande arbete som EU har bedrivit
sedan början av 2000-talet med att
kartlägga och reducera trafikbuller
över hela Europa. Det har lett till att
det finns ett krav på större kommuner i Sverige att ha en åtgärdsplan för
att minska trafikbullret. I södra sjukvårdsregionen har detta berört bland
annat Lund och Malmö, som båda
har upprättat sådana åtgärdsplaner. Här har AMM bidragit genom
att vara remissinstans och ge underlag vad gäller hälsoeffekter från trafikbuller. Vanligt är att bullernivåerna nattetid inte beaktats tillräckligt. Här finns enligt WHOs expertbedömning en påverkan, som t ex ger
ökad konsumtion av sömnmedel.
Ett annat exempel där AMMs arbete med trafikbuller har använts förebyggande är vid den planerade utbyggnaden av södra stambanan mellan Malmö och Lund. Det är ett kostsamt mångmiljonprojekt där nya
järnvägsspår ska anläggas för att öka
kapaciteten på de redan nu hårt belastade järnvägsnätet. Det ökade antalet tåg som kommer att köra på
järnvägen kommer att påverka boende i närheten av järnvägen i bland an-

Förebyggande trafikbullerarbete på Arbets- och Miljömedicin
• Ta fram ny kunskap regionalt om bullerexponering och hälsoeffekter.
• Fungera som kunskapsförmedlare till beslutsfattare som länsstyrelse,
region, landsting och kommuner.
• Ge rekommendationer åt beslutsfattare som region, landsting
och kommuner.
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nat Arlöv, Åkarp och Hjärup. AMMs
arbete med att kartlägga bullernivåer för boende i Arlöv och Åkarp har
fungerat som ett stöd vid planeringen
av åtgärder för att ökningen av buller från järnvägen ska bli så liten som
möjligt, och därmed störa de boende i så liten omfattning som möjligt.
Samhällskostnaden för vägtrafikbuller har enligt statens institut
för kommunikationsanalys (SIKA)
beräknats till 5-10 miljarder kronor,
vilket motsvarar ungefär 900-1800
miljoner kronor inom Södra sjukvårdsregionen. Genom ett bra förebyggande arbete finns goda möjligheter att spara pengar inom hälsooch sjukvården och öka välbefinnandet i befolkning.

Kristoffer Mattisson,
Yrkes- och Miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristoffer.mattisson@skane.se

Heldagsseminarium om trafikbuller
Norra station, Hässleholm
8 oktober 2013, Kl. 09.00-15.00
Arrangeras gemensamt av Miljösamverkan
Skåne och Arbets- och miljömedicin i Lund
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Rätt
utformade
gröna
utomhusmiljöer
förebygger
ohälsa
Bilden är ett montage. (Zoli Mikoczy)

Öppna närmsta fönster och titta ut! Vad ser du? Är det
asfalt, betong och skräpmark, eller blickar du ut över en
grönskande omgivning? Vad hör du? Är det fläktljud och
intensiv trafik eller är det landskapets och naturens egna
ljud? Vilka tankar och känslor skapar intrycken hos dig?
Spelar det någon roll för hälsan hur utomhusmiljön runtomkring oss ser ut?
Natur och hälsa hör ihop
Allt mer forskning visar att det finns ett samband mellan hur utomhusmiljön i vår omgivning är beskaffad och
hur vi mår. Mycket tyder därmed också på att det finns
stora möjligheter att förebygga olika typer av ohälsa genom rätt utformning och god planering av utomhusmiljön. Forskning från Lunds Universitet och SLU Alnarp
har visat att människor som, på gångavstånd kring sin bostad, har gott om gröna kvaliteter i utomhusmiljön också har en bättre allmän psykisk och fysisk hälsa, är mindre stressade, trivs bättre i sitt bostadsområde och motionerar mer jämfört med dem som har en sämre utemiljö
nära bostaden. Dessa samband finns både när miljön bedömts objektivt, med hjälp av kartor och flygfoton, och
när människor själva fått ange hur deras närmiljö är. Resultaten pekar på att det särskilt är miljöer som människor upplever som rofyllda, artrika och rika på kulturhistoriska inslag som ger positiva hälsoutfall.
Störst effekt i utsatta grupper
Upplevelsen av närmiljön skiljer sig mellan dem som
bor i hus respektive lägenhet genom att närmiljön upplevs
grönare av personer med tillgång till en egen trädgård. Å
andra sidan tycks betydelsen av närhet till gröna utemiljöer, t.ex. när det gäller effekten på trivsel, vara större bland
boende i lägenhet. Internationella studier ger stöd för att
hälsovinsterna av tillgång till gröna miljöer är störst i so-

cioekonomiskt svaga och på andra sätt utsatta grupper.
En rimlig tolkning av dessa resultat är att betydelsen av
närmiljön är allra störst i befolkningsgrupper som av olika
skäl har svårare att själva ta sig till natur som ligger bortom bostadsområdet. Till dessa hör socioekonomiskt svaga grupper, men också barn, äldre och rörelsehindrade.
Framtida utvecklingsarbete
Flera studier pågår för närvarande i regionen med syfte
att ytterligare klarlägga mekanismerna bakom sambanden mellan gröna kvaliteter i närmiljön och hälsa. SLU
Alnarp utvecklar, i samarbete med forskare vid Arbetsoch miljömedicin i Lund, verktyg för att mäta och följa
upp objektiva och upplevda kvaliteteter i närmiljön i våra
bostadområden. I takt med att städerna förtätas ökar behovet av att monitorera människors tillgång till och användande av rekreativa miljöer, för att kunna upptäcka
förändringar som sker över tid och för att i sin tur kunna
genomföra välgrundade insatser bland de grupper där behoven är som störst. Användandet av verktyg för att kartlägga och kvalitetsbedöma utemiljöer bör därför vara en
viktig del i folkhälsoarbetet.

Hanna Weimann
Doktorand i folkhälsovetenskap
hanna.weimann@med.lu.se
Jonas Björk
Professor i epidemiologi
jonas.björk@med.lu.se
Arbets- och miljömedicin i Lund
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BLY:

ETT STÄNDIGT
AKTUELLT ÄMNE
Studier av hälsorisker av metal�ler i arbets- och allmän miljö har en
lång tradition vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i Lund. Klinikens laboratorium har en internationellt erkänd kompetens inom området metallanalyser. Bly är en av de
metaller som alltid varit i fokus och
kommer fortsättningsvis att vara
det. Bly är en global miljöförorening som förekommer i luft, mark,
vatten och föda.
Blyhalten i blod hos allmänbefolkningen i Sverige har minskat. Det visar en studie på barn i Landskrona
som påbörjades redan 1978 och som
fortfarande pågår. Halterna har, från
att varit 60 µg/L ,sjunkit till att idag
vara <20 µg/L, vilket i ett internationellt perspektiv är en mycket låg
halt. Minskningen av blyblodhalten
återspeglar nyttoeffekten av en successiv minskning och ett slutligt förbud för tillsats av bly i bensin (Bulletin 1:2006).
Men enligt Sveriges geologiska
undersökning kommer världsproduktionen av bly i framtiden öka,
och det utav miljöskäl! Anledningen är den förväntade ökningen av hybrid- och elbilar, som är beroende av
blysyrabatterier. Utvecklingen av hybrid/elbilar drivs fram av ny lagstiftning för koldioxidutsläpp från bilar.
Bly kan skada nervsystemet och
det är framför allt nervsystem och
hjärna hos foster och små barn som
är känsligt. Nya studier pekar på att
även riktigt låg exponering kan påverka barns intellektuella förmåga.
En höggradig exponering för bly
ger symptom som illamående, förstoppning, kolik och trötthet.
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Ibland inträffar sådana blyförgiftningar, och för en tid sedan remitterades ett gift par till avdelningen. Efter blodanalys och medicinsk
undersökning kunde en blyförgiftning konstateras. Paret hade under
en längre tid druckit saft som förvarats i ett blyglaserat lerkrus. Risken är
välkänd, men trots det inträffar sådana fall med jämna mellanrum (Bulletin 4:2005).
Andra fall av blyförgiftning som
säkerställts med hjälp av blodanalys
är när personer använt hälsopreparat
som innehållit höga halter av bly. Blyförgiftning är idag ovanligt i Sverige
men det finns ibland skäl att överväga
möjligheten; odiagnostiserat kan tillståndet orsaka mycket lidande. Om
orsaken upptäcks i tid tillfrisknar patienterna utan men.

Larm om blyexponering i allmänbefolkningen förekommer. Ett exempel är nya vattenkranar gjorda i mässsing som släpper ifrån sig bly. AMM
i Lund och Göteborg var i ett tidigt
skede av detta larm ute och genom-

förde en undersökning på 127 hushåll. Resultatet av undersökningen
var lugnande. Enstaka kranar gav
ifrån sig bly men i halter långt under
rekommenderat gränsvärde. Ett annat exempel är larmet om förekomst
av bly i barnmat. Även i detta fall var
AMM tidigt ute med att tolka halternas betydelse så att information och
råd kunde ges till oroliga föräldrar via
hemsidan.

Bly är ett bra exempel på att det
måste finnas en beredskap för att
snabbt kunna göra labanalyser vid
misstanke om exponering för skadliga ämnen i miljön. Dessutom måste det finnas kunskap för att kunna
tolka provsvaren på ett adekvat sätt.

Thomas Lundh
Kemist
Arbets- och miljömedicin i Lund
thomas.lundh@skane.se
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Från epidemi till lagstiftning på 2 år
Vi lever i en globaliserad värld där varor fraktas över
hela jordklotet. För hållbarhetens skull behandlas de
ofta med konserveringsmedel. Många av dessa är kontaktallergen. Om man drabbas av ett kontaktallergiskt
eksem kan konsekvenserna bli allvarliga. Eksem kan
vara smärtsamma och klia och leda till såväl sömnsvårigheter som långa sjukskrivningar. Här beskriver vi en
framgångssaga där en europeisk epidemi av kontakteksem, orsakade av ett antimögelmedel, kunde stoppas i
sin linda.
Nätverk möjliggjorde tidig upptäckt
Historien börjar i Finland i februari 2007. Via en sändlista för dermatologer beskrevs 3 patienter med våldsamma eksemliknande förändringar på rygg och skinkor.
Nästa dag rapporterades ytterligare 8 fall via sändlistan
och snart hade över 100 fall med liknande besvär rapporterats. Flera fall hade krävt inläggning på sjukhus. Gemensamt för patienterna var att de använt vilstolar tillverkade i Kina. Både finska myndigheter och tillverkaren av
stolarna kontaktades, men eftersom ingen av dem tog sig
an frågan kontaktade de finska dermatologerna sina europeiska kollegor. I mars 2007 föreslog Magnus Bruze vid
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i
Malmö att en kombinerad biologisk och kemisk metod
som utvecklats på YMDA skulle kunna användas för att
visa vad i möblerna som orsakade problemen. I maj 2007
utbröt en liknande, mer omfattande, epidemi i Storbritannien. Över 1000 personer drabbades av svåra eksem
från möbler importerade från Kina.
Kemiska analyser i Malmö löste gåtan
I ett första steg gjordes extrakt av möbeltyg som analyserades med tunnskiktskromatografi. Det är en enkel metod för att separera ämnen i komplexa blandningar och
kan kombineras med lapptestning för att påvisa en eventuell kontaktallergi. Sådan testning visade att patienterna reagerade för en specifik fläck på tunnskiktskromatogrammet. Fläcken analyserades med mer komplicerad utrustning och visade sig innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat (DMF) och 8 andra ämnen. Samtliga ämnen

lapptestades på 40 finska och engelska patienter och visade kontaktallergi endast för DMF.
Hur skulle man rutinmässigt testa DMF?
Nu visste vi att sofforna innehöll ett ämne vars molekylstruktur var sådan att det kunde misstänkas vara
starkt allergiframkallande. Men hur skulle det bäst testas för att kunna påvisa kontaktallergi? När man rutinmässigt testar med starkt allergiframkallande ämnen är
det viktigt att koncentrationen inte är för hög. Då riskerar
man att göra patienterna allergiska. DMF är dessutom ett
flyktigt ämne. Spätt i fel bärarsubstans eller applicerat på
fel sätt vid testning riskerar man att det förångas och försvinner från testlappen. Med studier kunde vi visa att den
optimala testkoncentrationen var 0,1 procent i vaselin.
Från epidemi till lagstiftning på 2 år
Testning av drabbade personer visade att DMF var orsaken till eksemen. När detta samband påvisats agerade
de europeiska myndigheterna snabbt och i mars 2009 förbjöds import till EU av konsumentprodukter förorenade
med DMF i halter över 0,1 mg/kg. Innan lagstiftningen
trätt i kraft hade YMDA fått förfrågningar från hela Europa om att analysera DMF i olika material. Vi hittade
DMF, som orsakat svårt eksem på fötterna, i skor skickade från Frankrike, Portugal, Spanien och Finland och i
Sverige hittades DMF bland annat i en ridhjälm.
Idag diagnostiseras inga eksem orsakade av DMF i
Europa. Hade inte DMF identifierats och dess allergiframkallande förmåga undersökts hade med stor sannolikhet många fler drabbats av svåra och, för både individ
och samhälle, kostsamma eksem i såväl Sverige som övriga Europa.

Malin Engfeldt
Yrkeshygieniker
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö
malin.engfeldt@skane.se

Analys av spansk sko visade att svår fotdermatit berodde på kontaktallergi mot antimögelmedlet DMF.
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IMPLEMENTERING AV NY
TEKNIK OCH NYA METODER

Nya tekniker innebär nya möjligheter inom det arbets- och miljömedicinska området. Vi ger här fyra exempel på utveckling från forskning till nuvarande eller
framtida kliniska tillämpningar.

”Att mäta är att veta” säger man ofta inom arbets- och
miljömedicinen. Man började tidigt att att studera kemiska hälsorisker och en viktig framgångsfaktor var möjligheten att kunna mäta exponering. Från tidigt 90-tal började man alltmer diskutera belastningsergonomi och effekter av den. Ett av problemen inom det belastningsergonomiska området har varit hur man på ett objektivt sätt ska kunna mäta exponeringen. Här har Arbetsoch miljömedicin (AMM) i Lund varit pionjärer. Vi var
med tidigt i utvecklingen av metoder och idag kan dessa
ge detaljerad information om den fysiska belastningen
som muskelaktivitet och vinkelfördelning, rörelsehastighet och repetetivitet. Mätutrustningen är lätt och smidig
och med hjälp av våra mättekniker har vi påvisat tydliga dos-responssamband för ergonomisk belastning och
sjukdom. När de används kan resultaten tolkas i termer
av ökad risk för belastningsergonomiska besvär. Mer kan
läsas på fhvmetodik.se.
Geografiska informationssystem (GIS) är en teknik
som idag erbjuder ett kraftfullt verktyg inom miljömedicin. GIS är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. I samarbete
med Lunds universitet har vi byggt upp en mycket detaljerad GIS-databas där Skåne läns emissioner av luftföroreningar för de senaste tio åren finns lagrade. Denna databas, i kombination med geografisk data över befolkningens lokalisering, möjliggör beräkningar för den skånska
befolkningens exponering för såväl luftföroreningar som
buller. GIS-metodiken har använts till att modellera enskilda utsläpp (industrier), men även för beräkning av olika exponeringskällors betydelse för enstaka städer, exempelvis färje-/hamntrafik eller vägtrafik (Rapport 1:2012
och 1:2011). GIS används också till att avgöra befolkningens tillgång till rekreativa miljöer samt för att kartlägga
miljömedicinska riskområden – allt medan tillämpningsmöjligheterna fortsätter att expandera.

Att upptäcka tidiga tecken på sjukdom och dessutom förstå hur sjukdomen uppstår är viktigt. Genom att
analysera proteiner kan vi få veta mycket om vilka biologiska processer som är aktiva. Vid vår avdelning pågår
forskning där vi använder avancerade masspektrometriska analysinstrument att utföra proteomiska analyser, dvs
tekniker med vilka vi kan identifiera och bestämma förändrade nivåer och strukturer av proteiner som vi på förhand inte känner till. Den här tekniken erbjuder lovande möjligheter. Biologiska markörer för exponering är en
stor hjälp för att förbättra och förebygga dåliga arbetsmiljöer. Biologiska markörer för effekt kan också utvecklas
för diagnostik.
Forskarna inom genetisk arbets- och miljömedicin
undersöker patienter och friska individer för att identifiera genetiska skador till följd av exponering för giftiga
ämnen på arbetsplatser och i den allmänna miljön. Genetiska skador kan vara tidiga tecken på cancer men även
sjukdomar som hjärtkärlsjukdom och diabetes. En viktig
del av arbetet är att identifiera grupper av patienter som
är särskilt benägna att utveckla toxiska skador på grund
av så kallad genetiskt betingad känslighet. Vi och andra
har visat att det finns människor som i större utsträckning än andra ackumulerar giftiga metaller från mat och
dricksvatten i kroppen. Dessa individer har troligen större risk att skadas av metallerna.
Att utveckla nya verktyg för förebyggande arbete tar
lång tid och kräver en djup samverkan mellan universitet
och klinik, för att förstå vilka behov (klinik) och möjligheter (universitet) som finns. Alla fyra exempel ovan har
startat som forskningsprojekt. Ergonomiska mätmetoder
har vi arbetat med i 20 år och de är idag kliniskt relevanta verktyg. GIS har vi arbetat med i mer än 10 år och de
används idag för samhällsplanering och riskbedömning
i den yttre miljön. För både protein- och genforskningen
gäller att inga av dem används kliniskt idag, men vi tror
att de kan få stor betydelse framöver.

Håkan Tinnerberg
Yrkeshygieniker
Arbets- och miljömedicin i Lund
hakan.tinnerberg@skane.se
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NY TEKNIK – NYA RISKER!
Utveckling inom sektorer som energi- och materialproduktion där ny teknologi och nya produkter ger
hopp om mer effektiva system leder samtidigt till nya
arbetsmoment och därmed en förändrad arbetsmiljö.
Arbetsmiljöfrågorna dyker oftast upp först när det har
blivit problem, men med ett förebyggande arbete kan
eventuella arbetsmiljörisker kvävas i sin linda.
Någonting som blir uppenbart när man jobbar med
arbetsmiljö är att den är dynamisk. Den förändras i takt
med samhällets utveckling och det är viktigt att följa upp
förändrade arbetsförhållanden till följd av nya produktionsmetoder. När ny teknik börjar tillämpas och nya
material börjar produceras kan mycket vinnas om potentiella risker kan förutspås så att skador förhindras innan de uppstår.
Elavfall
I kretsloppssamhället måste återvinning av allt avfall
öka. För återvinning av elavfall har en nyligen utgiven
kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket (AV,
2012:17) visat att det föreligger en betydande risk för exponering i samband med olika steg i omhändertagandet
av elavfall. En rad hälsovådliga ämnen, tex tungmetaller
och flamskyddsmedel, ingår som komponenter i produkterna och har kunnat mätas upp i biologiska prov från exponerade personer. Vi har rapporterat om stora problem
vid återvinning av lysrör på några arbetsplatser i Södra
sjukvårdsregionen (Rapport 2010) .

Biogas
Ett annat exempel inom samma bransch är förvandling av sopor till biogas.Med ett nytt forskningsanslag ska
Mats Bohgard vid Lunds tekniska högskola tillsammans
med AMM studera hur biogasanläggningar, avfallsstationer, reningsverk och lantbruk fungerar, för att föreslå
tillvägagångssätt som minskar risker för arbetsrelaterad
ohälsa. Sedan finns det naturligtvis även miljömedicinska aspekter på ökad biogasanvändning.
Nanoteknologi
Det bästa exemplet är nog trots allt nanoteknologin
som har fört fram en rad lovande material och produkter, men där det finns stor oro om negativa hälsoeffekter
både inom arbetsmiljön och via den yttre miljön. En kunskapsöversikt om kolnanorör, utgiven av AV (2011:01) visade att det saknas underlag för att kunna bestämma riskerna med hanteringen. Dock visar toxikologisk data från
djurstudier att kolnanorör kan ge skador på lungorna. Det
bedömdes finnas ett stort behov av forskning och exponeringsbedömningar för att kunde göra riskbedömningar för ett framgångsrikt preventivt arbete.
Det här är några exempel där ny teknologi och förändringar i samhället medfört nya arbetsmiljörisker. Går
det att förhindra arbetsrelaterad ohälsa? Javisst, men då
måste det finnas både kunskap och resurser.

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

19

B U L L E T I N • Å R G Å N G 3 0 • 2 013 • N U M M E R 4

TEMA: Förebyggande arbete
Detta nummer av Bulletin handlar
om förebyggande arbete inom arbetsmiljö och allmän miljö. Att förebygga är en
grundbult för verksamheterna och motiverade en gång i tiden att Yrkesmedicinska – numera Arbets- och miljömedicinska kliniker byggdes upp i vårt land. Vi
har valt att göra ett omfattande nummer
för att visa mångfalden i behov, insatsområden och arbetssätt. Ändå kan vi naturligtvis bara täcka utvalda delar, som
förhoppningsvis ändå tillsammans ger en
bild av den verklighet vi möter och stimulera till eftertanke.
Kartläggning av arbetsrelaterad ohälsa i utvalda arbetsmiljöer är ett kraftfullt
verktyg för att få fram ett underlag för
att beskriva behov av åtgärder och initiera ett förbättringsarbete, till gagn för den
enskilde, företaget och samhället. Ett sådant arbetssätt, där grupp- och individperspektiv kompletterar varandra, har
alltid använts inom arbetsmedicin och
folkhälsoarbete. Men olika aktörer behöver också ett metodstöd för att insatserna skall bli effektiva, inte minst vad gäller arbetsrelaterad mental ohälsa.
Genom våra patienter ser vi när arbetsmiljöarbetet misslyckats och gett arbetsoförmåga som helt hade kunnat undvikas om befintlig kunskap och regelverk
tillämpats. En noggrann utredning kan
då ge underlag för insatser som leder till
att andra inte behöver drabbas av ohälsa.
I artiklarna om arbetsmiljö beskriver
vi:
• Behovet av och hur man kan arbeta förebyggande vad gäller stress och vanligt
förekommande luftvägsskadande arbetsmiljöer.
• Kostnaderna för arbetsrelaterad sjuklighet.
• Exempel på effekter av det förebyggande arbete.
• Hur behov av förebyggande insatser
kan upptäckas genom ”signalfall”.
• Arbetsmiljöns betydelse för sociala
skillnader i hälsa.
• Hur arbete med vibrerande verktyg
skapar onödig arbetsoförmåga.
Det förebyggande arbetet inom miljömedicinen är nära kopplat till samhällsplanering och frågor om en giftfri miljö. Ett hållbart samhälle behöver kunskap om miljöfaktorer som påverkar hälsan både positivt och negativt. Det före20

byggande arbetet handlar om att beskriva hur befolkningen i Södra sjukvårdsregionen exponeras för sådana faktorer,
och att på ett effektivt sätt förmedla och
medverka till att denna kunskap får genomslag inom kommuner, landsting och
länsstyrelse. För att skydda framför allt
äldre mot effekter av värmebölja måste
kunskap om sårbarheten och skyddande åtgärder formuleras till stöd för äldreomsorgen. Konsumenters exponering
för giftiga metaller och allergiframkallande ämnen är ständigt aktuell och kräver hög beredskap vad gäller förmåga att
analysera halter av olika ämnen, göra korrekta riskbedömningar och kommunicera dessa på ett klokt sätt till allmänheten.
I detta nummer skildrar vi förebyggande arbete i den allmänna miljön utifrån:
• Behovet av riskbedömningar.
• Hur värmerelaterade dödsfall hos äldre kan undvikas.
• Luftföroreningars betydelse för folkhälsan.
• Behovet att säkra hälsosamma bostäder för alla.
• Trafikbuller som utbredd störning och
hälsoproblem.
• Hälsofrämjande effekter av rätt utformade utemiljöer.
• Bly i konsumentprodukter.
• En epidemi mot antimögelmedel i tyg
och hur den stoppades.
• Vinster av ett nära samarbete mellan
klinik och universitet.
Gemensamt för både arbetsmedicin
och miljömedicin är intåget av ny teknologi. Framtiden kommer att ge nya
möjligheter att mäta både exponeringar och effekter, som gör att vi kan påvisa idag okända riskfaktorer. Nya teknologier i samhället, såsom nanoteknologi
och nya energikällor, kommer att påverka
både arbetsmiljö, yttre miljö och konsumenter. Bäst vore förstås att redan när en
ny teknik införs veta hur den ska hanteras för att undvika negativa hälso och miljöeffekter. Det är oftast ouppnåeligt, och
under tiden måste vi på bästa sätt använda, vidareutveckla och sprida de erfarenheter och den kunskap som redan finns.
Det kan räcka långt!
Vi önskar er en mycket trevlig läsning!
Gästredaktörer
Maria Albin & Håkan Tinnerberg
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