HVAD TILBYDER VI

EKSEMPLER PÅ VURDERINGER

SUNDHEDSFAGLIG VURDERING
– ER DET FARLIGT ?

LUFTVEJSLIDELSER

•
•
•
•
•

Kemi
Indeklima
Fysiske forhold
Biologiske forhold
Psykosociale forhold

ARBEJDSFASTHOLDELSE
• Tværfaglig indsats
• Prognose vurdering
• Trivsel og helbred

FOREBYGGELSE
(Stress, ulykker, sygdom)
• Undervisning/formidling
• Arbejdsmiljørådgivning

FORSKNING
• Vi skaber hele tiden ny viden
indenfor sammenhæng mellem
sygdom, sundhed og arbejdsmiljø
• Vi forsker med fokus på
målgruppe og relevans
• Vores projekter udføres i
samarbejde og dialog med vores
brugere

Vurdering af
- Udsættelse for luftbårne giftige og
allergifremkaldende stoffer (fx
skimmelsvamp, støv, røg og andre)
- Indeklima

HUDSYGDOMME
Vurdering af hudkontakt med
- Irriterende og allergifremkaldende stoffer i
arbejdsmiljøet (fx arbejde med meget
håndvask, kemiske, biologiske stoffer)

STRESS
-

-

Vurdering af psykosocial belastninger på
arbejde med tværfaglig og
bio-psyko-social tilgang.
Rådgivning i forhold til arbejdsfastholdelse
og tilbagevenden til arbejde

BEVÆGEAPPARATSLIDELSER
Vurdering af
- Fysiske og mekaniske belastninger i arbejde
(fx løftearbejde: tunge/ gentagne/ akavede
arbejdsstillinger)

GRAVIDITET
Vurdering af
- Mulige skadelige påvirkninger i graviditeten
(fx fysisk belastning, kemisk, biologisk
arbejde, nattearbejde)
Rådgivning i forhold til
- Fortsat arbejde, omplacering eller
fraværsmelding.
Vi træffes også per telefon

ARBEJDS- OG
MILJØMEDICIN
Information om det
arbejdsmedicinske speciale og virke til
virksomheder, fagforeninger og andre som
beskæftiger sig med arbejdsmiljø

HVAD ER ARBEJDSMEDICIN?

HVOR FINDER DU OS ?

HVEM KAN HENVISE?

Arbejdsmedicin er et speciale med læge- og
psykologfaglig ekspertise indenfor
sammenhængen mellem
helbred, sygdom og arbejde.

Der er arbejdsmedicinske klinikker 7
steder i Danmark:

Arbejdsmedicinsk vurdering af patienter sker
ved henvisning fra:

Vi udfører både individ- og arbejdspladsbaserede
kliniske udredninger med henblik på at fremme
sunde og sikre arbejdsmiljøer.
Vores kompetencer og opgaver består i
• Vurdering af udsættelse, belastninger
og årsagssammenhænge
• Vurdering af individers skånebehov og
erhvervsevne inkluderet rådgivning til
arbejdsfastholdelse

•
•
•
•
•
•
•

Aalborg
Aarhus
Bispebjerg
Esbjerg
Herning
Holbæk
Odense

I Region Sjælland har klinikken i Holbæk
desuden mindre modtagelser
i Køge og Nykøbing Falster

• Undervisning og anden formidling

•
•
•
•
•
•

Læger
Fagforeninger
Arbejdsmiljørepræsentant,
tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøudvalg
Arbejdsmiljørådgivningsfirmaer
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
Arbejdstilsynet (AT)

ANDEN RÅDGIVNING
Ved behov for vurderinger af arbejdspladser
eller ved andre spørgsmål / forespørgsler er I
velkomne til at tage kontakt til os per telefon
eller mail via vores hjemmeside.

• Forskning og udvikling
I vore udredninger og rådgivninger kan det fx
indgå samtaler, baggrundssøgning,
virksomhedsbesøg, faglige fælles drøftelser,
rundbordssamtaler, afrapportering eller anden
form for tilbagemelding og formidling.
Her giver vi konkrete eksempler på, hvad og på
hvilke områder arbejdsmedicin kan bidrage med i
vurderingen af risiko og forebyggelse
af sygdomme i arbejdsmiljøet.

Læs mere om os og find
kontaktoplysninger til de enkelte klinikker
på vores hjemmeside:

Find flere oplysninger og link til din
nærmeste klinik her:

Arbejdsmedicin.dk

Arbejdsmedicin.dk

