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Læringsmål for arbejdsmedicin på AU

• Nævne sygdomme, som er forbundet med eksponeringer i 
arbejdsmiljøet

• Nævne kliniske undersøgelser, som kan underbygge sammenhænge 
mellem sygdomme og eksponeringer i arbejdsmiljøet

• Beskrive mekanismer for sammenhænge mellem sygdomme og 
eksponeringer i arbejdsmiljøet

• Beskrive principper for vurdering af eksponeringer i arbejdsmiljøet.
• Vurdere epidemiologisk evidens for sammenhænge mellem 

sygdomme og eksponeringer i arbejdsmiljøet
• Vurdere forebyggelse af sygdomme, som er forbundet med 

eksponeringer i arbejdsmiljøet
• Vurdere årsagssammenhænge mellem en patients sygdom og 

eksponeringer i arbejdsmiljøet 



Nævne sygdomme, som er forbundet med eksponeringer i 
arbejdsmiljøet



Nævne sygdomme, som er forbundet med eksponeringer i 
arbejdsmiljøet



Sandsynligheden for rygeophør afhænger af om diagnosen er 
KOL eller rygerlunger

Brandt et al 1997



Christine Cramer et al, European Respiratory Journal 2016

Risiko for interstitielle lungesygdomme (ILD) blandt 
dueholdere
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Nævne kliniske undersøgelser, som kan underbygge 
sammenhænge mellem sygdomme og eksponeringer i 
arbejdsmiljøet



Beskrive mekanismer for sammenhænge mellem sygdomme 
og eksponeringer i arbejdsmiljøet



Beskrive principper for vurdering af eksponeringer i 
arbejdsmiljøet



Beskrive principper for vurdering af eksponeringer i 
arbejdsmiljøet 



Beskrive principper for vurdering af eksponeringer i 
arbejdsmiljøet



Vurdere epidemiologisk evidens for sammenhænge mellem 
sygdomme og eksponeringer i arbejdsmiljøet

Dahlbøge et al 2018



Vurdere årsagssammenhænge mellem en patients sygdom og 
eksponeringer i arbejdsmiljøet 

Dahlbøge et al 2018



Vurdere årsagssammenhænge mellem en patients sygdom og 
eksponeringer i arbejdsmiljøet 



Vurdere forebyggelse af sygdomme, som er forbundet 
med eksponeringer i arbejdsmiljøet
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AF ARBEJDSMEDICINEN I DANMARK

• Kende de klassiske og opdage nye sammenhænge
Rydde op i begreber og terminologi

• Integrere kliniske undersøgelser af sammenhænge i vores klinik
• Objektive eksponeringsmålinger i forskning og klinik
• Udvikle vores epidemiologiske færdigheder – husk de våde data
• Udvikle og teste forebyggelse 
• Vurdere individuelle årsager ud fra evidens og ikke 

forsikringspolicer













Modtagere af lægehonorarer for speciallægeerklæringer 
– Arbejdsskadestyrelsen 2015



Meta-analyse af 10 follow-up studier af “ever” natarbejde og 
relativ risiko for brystkræft

Travis 2016


