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Region Midtjylland 1.230.736 (23%)

Ringkøbing 
Amt

275.009 
(22%)

Sydlige Viborg Amt
165.730 (13%)

Århus Amt
654.426 
(53%)

Nordlige 
Vejle Amt
143.206 
(12%)



Region Midtjylland
Arbejdsmedicinske klinikker



Arbejdsmedicin 
Region Midtjylland
Personale og budgetramme pr 1.1.2005

13346Forskningsmedarbejdere

51132018Personale i alt

11344Sekretærer

2200Sagsbehandlere, andre

9,162Psykologer

16466Læger

I altSkiveHerningÅrhusPersonale

Samlet budgetramme: 15 million kroner. 

½ af personalet er eksternt finansieret



Arbejdsmedicin
Region Midtjylland

� Styrker
� Høj ekspertise og erfaring
� Forskningstyngde
� Fast forankret i lokalområdet
� Opbakning fra lokale politikere og administratorer, fagbevægelse, 

almen praksis
� Enighed i ledelser overordnet om samarbejde

� Svagheder
� Manglende lægelig rekruttering til specialet
� Manglende synlighed
� Specialet har ingen politisk bevågenhed på landsplan
� Afhængig af ekstern finansiering
� Fjernere fra det politiske system ved regionsdannelse



Arbejdsmedicin
Region Midtjylland

� Muligheder
� Øget synlighed
� Opdyrkning af samarbejde med ’interne’ samarbejdspartnere 

(rygcentre, allergicentre)
� Udvide arbejdsområdet (arbejdsfastholdelse.. – socialmedicin, 

sundhedsfremme og forebyggelse, konsulentvirksomhed) (øge 
interesse fra yngre læger)

� Kvalitetsforbedring af de nuværende ydelser
� Opbygning af tætte kontakter til regionspolitikere

� Trusler
� Reduktion af specialet (Takstfinansiering)
� Politisk beslutning om den fremtidige organisering 

(sammenlægning af specialer socialmedicin/arbejdsmedicin, 
geografisk placering mv.)



Arbejdsmedicin
Region Midtjylland

� Fremtidig organisering - geografisk placering



Arbejdsmedicin 
Region Midtjylland

OrganisationOrganisation

ArbejdsopgaverArbejdsopgaver
••Kliniske undersKliniske undersøøgelsergelser

••Forskning, udviklingForskning, udvikling

••Undervisning, rUndervisning, råådgivningdgivning

VVæærktrktøøjj
IT, klimakammer, IT, klimakammer, 

LFU, LFU, 

arbejdsprocedurerarbejdsprocedurer

AktAktøørerrer
••PersonalePersonale

••samarbejdspartneresamarbejdspartnere

LeavittsLeavitts systemmodelsystemmodel
PlanlPlanlæægningsmodel for organisationsgningsmodel for organisationsæændringerndringer



Arbejdsmedicin 
Region Midtjylland

� Møde mellem de 3 klinikkers 
overlæger og psykologer

� 8 arbejdsgrupper:
� Hud- og luftvejslidelser og 

toksikologi
� Bevægeapparatslidelser
� Stress og psykiske belastninger
� Arbejdsfastholdelse
� Forskning
� Uddannelse
� Rådgivning og formidling
� Sekretariatsfunktioner

� Møder mellem arbejdsgrupper og 
de ledende overlæger

� Regionsseminar

� September 2004

� Oktober 2004-januar 2005

� Januar-februar 2005
� Marts 2005



Fremtidige samarbejdspartnere
10 største private virksomheder

850Arla Foods Amba

900Nissens Kølerfabrik A/S

900YORK Refrigeration ApS

957Cheminova A/S

970Teknologisk Institut

1000Martin Professional A/S

1000Tvilum-Scanbirk

1000Danpo

1274B &O

5200Grundfos

AnsatteVirksomhed



Fremtidige samarbejdspartnere
21 kommuner



Fremtidige samarbejdspartnere
Lungemedicinske afdelinger



Fremtidige samarbejdspartnere
Reumatologiske afdelinger



Fremtidige samarbejdspartnere
Dermatologiske afdelinger



Fremtidige samarbejdsparter
Region Midtjylland

� FAGBEVÆGELSEN ???



Arbejdsmedicin
Region Midtjylland

� Styrkelse af det faglige niveau, både klinisk, 
forskningsmæssigt og på uddannelsesområdet

� Placering i sygehusregi
� Universitets-opkopling
� Synlig ledelse (en afdeling - en ledelse)



Arbejdsmedicin
Region Midtjylland

� Stress-klinik
� Center for hud-og luftvejssygdomme 
� Arbejdsfastholdelse
� Forskningsprojekter på tværs af afdelingerne

Kommissorium
Nedsættelse af tværgående kliniske teams



Arbejdsmedicin Region Midtjylland
Decentral model

•Tværgående

kliniske teams

•Selvstændige    

enheder 

med  egen ledelse



Arbejdsmedicin Region Midtjylland
Central model

•En klinik

•Satellit

funktion

•Opkobling    

til   

universitet

•En ledelse



Arbejdsmedicin Region Midtjylland
Central-decentral model

•En større central 

enhed universitets

opkobling

•En decentral enhed

•Selvstændige 

ledelser

•Tværgående 

kliniske teams



Arbejdsgruppen vedrørende 
folkesundhed/sundhedsfremme 
Region Midtjylland

� ’’…….Et væsentligt omdrejningspunkt for 

arbejdsgruppens arbejde bliver at forholde sig til 
opgaver, der skal varetages i gråzonen mellem Region 
Midtjylland og kommunerne i relation til 
sundhedsfremme og forebyggelse samt rehabilitering, 
herunder social- og arbejdsmedicin.’’



Arbejdsgruppen vedrørende folkesundhed/ 
sundhedsfremme i Region Midtjylland

� Behandle og afklare følgende problemstillinger:
� En afdækning af organisering og opgavevaretagelse på

sundhedsfremme og forebyggelsesområdet og 
rehabiliteringsområdet, herunder social- og 
arbejdsmedicin.

� …………

� Skitsering af en mulig organisering af området, herunder 
beskrivelser af de hensyn der lægges til grund for et forslag 
til geografisk placering


