
UDVEKSLING STOCKHOLM 
FORÅR 2018



BAGGRUND

• Lære og inspireres af nabolande

• Uddannelse

• Arbejde

• Øge samarbejde

• YAM søgte og modtog DASAMs rejselegat forår 2018



SETTING

• Marts 2018

3 læger i speciallægeuddannelse i 
Stockholm på besøg ved AMED, Bispebjerg

• April 2018

3 læger i speciallægeuddannelse i DK på 
besøg ved CAMM, Stockholm
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Bedriftslæge / Företagsläkare
- Ikke beskyttet titel (bedriftstilknyttet)

- Ca. 550-600 bedriftslæger i Sverige

• Tidligere: Ved hjælp af kurser = Specialist i företagshälsovård

• 2015: Nyt speciale: Arbetsmediciner / Arbets- och Miljömediciner

UDDANNELSE



UDDANNELSE

Specialisering i Arbejdsmedicin

• Efteruddannelse for speciallæger i andre kliniske specialer

• Min. 2,5 år ved BST eller Arbejds og Miljømedicinsk klinik

(afhængig af tidligere relevant erfaring og uddannelse)



UDDANNELSE

Specialisering i Arbejds- og miljømedicin

• 5-årig

• Kan påbegyndes efter AT (KBU) 

• Ophold og arbejde + vejledning ved

- Arbejds- og miljømedicinsk klinik (1-2 år)

- Sideuddannelse  (2 år)

- Bedriftssundhedstjenesteenhed  (1-2 år)



UDDANNELSE
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KLINIKKERNE

• 7 klinikker

• Regions (landstings) drevet 

• Mindske arbejds- og miljørelaterede skader 

• Identifikation og forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet

• Vurdering kræver henvisning fra læge



ARBEJDSOPGAVER

• Patientudredning og kortlægning af risici

• Formidling af information

• Undervisning og forskning  



• Rapporter, seminarer, nyhedsbrev, 
undervisning og uddannelse

• Opdrag – udvikler 
vejledninger/handlingsplaner for
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

• Regionerne(landsting)

FORMIDLING / INFORMATIONSSPREDNING



I STOCKHOLM !



CAMM

Mål

At identificere og forebygge kemiske, mekaniske, ergonomiske og 
psykosociale sundhedsrisici i arbejdsmiljøet

Gennem forskning, uddannelse og formidling (”informationsspredning”)



CAMM -

CENTRUM FÖR 
ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN

ARBETSMEDICINARBETSHÄLSA DERMATOLOGI MILJÖMEDICIN

ADMINISTRATION, 
KOMMUNIKATION

Psykosociala 

Ergonomiska faktorer
Kemiska 

Fysikaliska faktorer              

Arbejds og miljörelaterade

hudsjukdomar

Omgivningsmiljö 

och hälsa



PERSONALE

• Ca. 60 medarbejdere

• Multidiciplinært
Læger, erhvervs- og miljøhygiejnikere, kemister, biologer, epidemiologer/statistikere, psykologer, ergo- og
fysioterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere, formidlings- og informationsmedarbejdere, administrative 
medarbejdere

• Budget 54,5 milioner

• Tæt samarbejde med Karolinska Instituttet i forskning, forskeruddannelse og undervisning
• 30 PhD, 9 doktorerede, 4 professorer och 1 lektor

• Personale ”udlånes” desuden til forskning/uddannelse (ca 7 millioner lønafgift)



UDREDNINGER



MILJÖMEDICIN

• Undervisning og forskning

• Identifikation, kortlægning og forebyggelse i 

- Luftforurening

- Støj

- Kemikalier

- Passiv rygning

- UV- lys

- Indeklima

- Klima

- Grøn infrastruktur

- Allergier
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• Forskning og uddannelse i miljømedicin 
• Hvordan livsstil og miljø påvirker menneskers helbred

• Nationalt ekspertorgan i miljømedicinsk risikovurdering

• Ca. 350 ansatte

INSTITUT FÖR MILJÖMEDICIN



INSTITUT FÖR MILJÖMEDICIN, 



INSTITUT FÖR MILJÖMEDICIN

Enheden for arbejdsmedicin har 3 forskergrupper:
• Arbejdsmedicinsk epidemiologi og kemisk eksponeringsvurdering
• Arbejdsliv, ergonomi, psykosociale faktorer og sundhed
• Arbejde og stress, fysiologiske reaktioner

• Tæt knyttet til CAMM

• Uddannelseselement
• For læger og andet personale indenfor bedriftssundhedstjeneste
• I specialisering af læger i arbejds- og miljømedicin
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BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE (BST)

• Reguleret og defineret begreb i arbejdsmiljøloven

• Udbydere 
- Private
- Regionale (Landsting)
- Kommunale

• Ca. 65%-70% af alle erhvervsaktive i Sverige har tilgang til BST 

• Ca. 150 udbyderfirmaer i varierende størrelse og organisationsform
- Ca. 600 modtagelser og ca. 4000 ansatte



I praksis

• Ekstern tjeneste eller selvstændig enhed i bedrifter

• Krav om BST hvis 
• virksomheder mangler kompetence på arbejdsmiljøområdet eller 

• særlige arbejdsmiljøforhold (risici)

• Tværfaglige 
(Arbejdsmiljøingeniører, bedriftslæger, sygeplejersker,  
fysio- og ergoterapeuter, psykologer )

BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE (BST)



BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE

Opgaver

• Identificere og beskrive sammenhæng mellem 
arbejdsmiljø, organisation, produktivitet og helbred 

• Kompetencekrav 

• Lette forebyggelse og fjerne sundhedsrisici på arbejdspladser

• Arbejdsfastholdelse, erhvervsevnevurderinger og rehabiliteringer ved sygdom

→ Ergonomi, psykosocialt, gravide, fastholdelse og ”rehabilitering”
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UDFORDRINGER 

ARBEJDSMEDICIN

• Mindsket tilgang till BST

• Stigning af helbredsproblemer relateret til
arbejde (flest kvinder)

• Længere på arbejdsmarkedet

• Mangel på forebyggelse/tidlige indsatser i 
primærsektor

MILJØMEDICIN

• Støj

• Luftforurening

• Mangel på grønne områder

• Trange bovilkår

• Social ulighed

• Klimaforandringer



VISIONER 

• Fortsætte specialiceret og højkvalitets patientudredning

• Indeklima håndteres ”ude i feltet”

• Øge nyttighed / nå mere ud:

- Branche specifikke projekter

- Ekspertviden gøres mere tilgængelig

- Øge webbaseret tilgang

• Miljømedicin og klimaforandringer - udbygge



HVAD FIK VI MED?

• Øget samarbejde

• Erfaringsudveksling

• Inspiration til uddannelse og virke



Tak til DASAM !


