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Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) og de arbejdsmedicinske klinikker har med interesse set 

forslaget til sundhedsreform. Vi håber, at de rigtige sundhedsfaglige kompetencer sammen med de påkrævede 

ressourcer bliver prioriteret således, at målet om et sammenhængende og ensartet sundhedsvæsenet bliver nået. 

Der i de seneste 50 år er sket væsentlige forbedringer i det fysiske og det kemiske arbejdsmiljø, men der er stadig 

plads til forbedring. Hver eneste dag opstår der arbejdsskader på danske arbejdspladser, hvorfor det fortsat er vigtigt 

at have fokus på at nedbringe belastninger og udsættelse for farlig kemi. 

Det glæder os, at der bliver foreslået flere og mere målrettede forebyggende indsatser med udgangspunkt i borgerens 

nære og lokale kontekst, og vi vil som fagprofessionelle pege på behovet for at inddrage sundhedsfremme som en 

naturlig del af arbejdsmiljøindsatsen.  

Vi opfodrer desuden til, at der i sundhedsreformen også bliver lagt vægt på sundhedsfremme og forebyggelse for at 

hæmme udvikling i og forværring af sygdom hos erhvervsaktive borgere samt at understøtte arbejdsfastholdelse og 

tilbagevenden til arbejde for sygemeldte borgere.  

Vi ser den kommende reform som en mulighed for at iværksætte tidlige, koordinerede og virksomhedsnære indsatser 

hos både erhvervstruede og sygemeldte, hvilket ligger fint i tråd med anbefalingerne fra Beskæftigelsesministeriets 

ekspertudvalg fra efteråret 2018, såvel som udspillet til en arbejdsskadereform i 2014. I dette arbejde vil den 

arbejdsmedicinske kompetence på forebyggelsesområdet være vigtig. 

Som et bidrag i processen om en eventuel differentieret tilbagetrækning for personer med fysisk og mentalt 

belastende arbejde kan der være et behov for erhvervsevnevurderinger fra speciallæger i arbejdsmedicin. 

Arbejdsmedicinen beskæftiger sig med sammenhængen mellem sundhed, sygdom og eksponeringer i arbejdsmiljøet, 

herunder forebyggende aspekter og betydning for erhvervsevnen. Disse kompetencer skal indgå i en samlet, 

tværfaglig forebyggende indsats til glæde for såvel virksomheder som den erhvervsaktive befolkning i Danmark.  

Vi vil derfor gerne tilbyde at stå til rådighed for det videre arbejde med konkretisere disse initiativer indenfor ram-

merne af sundhedsreformen såvel som i opfølgningen af ekspertudvalgets anbefalinger på beskæftigelsesområdet.  

 

Med venlig hilsen,  

 

Ole Carstensen 
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