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Kære Folketingsmedlem, 

      6. maj 2019 
 

Der er behov for en styrket arbejdsmiljøindsats i Danmark, herunder en ramme for hvem der skal 

vurdere borgernes erhvervsevne, og arbejdsmedicinske kompetencer bør involveres i dette. 

Fremtidens sundhedsvæsen skal i øget grad integrere viden om borgernes arbejdsmiljø i sine 

processer og indgå i et tidlig, tværfagligt og virksomhedsnært samarbejde for at fremme sundhed 

og forebygge sygdom. Arbejdsmedicinsk uddannede læger og psykologer har kompetencer, der er 

behov for, når der bliver planlagt og gennemført forebyggende indsatser indenfor 

arbejdsmiljøområdet samt ved vurderingen af borgernes evne til at møde de arbejdsmæssige krav. 

Vi er parat til at indgå i dette samarbejde.  

Arbejdsmedicinske læger har en bred uddannelse indenfor intern medicin og psykiatri, kombineret 

med høj faglig viden om sundhed og sygdomsforebyggelse i relation til arbejde. Vi er det 

lægefaglige speciale med størst indsigt i og viden om forholdene på arbejdspladserne og hvilke 

konkrete skånehensyn der kan bidrage til vurderingen af, om borgerne kan fastholdes i arbejde 

eller ej.  

Inddragelse af ekspertisen fra arbejdsmedicinske læger og psykologer i det nære 

sundhedsvæsen/sundhedshuse vil være til gavn for den enkelte borger, såvel som for 

virksomheder og samfundet som helhed. Det vil fremme den integrerede, borgernære indsats 

varetaget af kommunerne (herunder jobcentre), sygehusvæsenet, praktiserende læger, 

speciallæger og arbejdsmarkedet. 

Arbejdsmedicinen vil på den baggrund kunne aflaste de praktiserende læger og sygehusafdelinger, 

og vil kunne bidrage væsentligt til vurdering af borgernes erhvervsevne.  

I det nære sundhedsvæsen ser vi derfor, at arbejdsmedicinen kan bidrage til, at borgerne hjælpes i 

en tværfaglig ramme, hvor der tages højde for patienten som et helt menneske – med inddragelse 

af alle helbredsaspekter, arbejdsliv og social baggrund. 

 

Vi står til rådighed for en fortsat dialog om dette.  

 

Med venlig hilsen,  

Ole Carstensen 

Formand for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 

mailto:olcars@rm.dk
mailto:margrethe.bordado.skoeld@regionh.dk

