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Patienterne:

• Fortsat grundigt udrede årsager til deres lidelser 

(bevægeapparat, stress, luftveje, gravide/cancer), hjælpe med 

anmeldelse. Komme hele vejen rundt (KRAM, social ulighed 

i sundhed)

• Rådgive om muligheder i sociallovgivning (fx personlig 

assistent, flexjob, §56, seniorpension).

• Arbejde for tilstrækkelige behandlingstilbud (fx stress-

håndtering)

• Gerne møde den ansatte før hun bliver patient (på 

arbejdspladsen, hos den praktiserende læge etc)



Arbejdspladsen

• Pege på skånehensyn, deltage i rundbordssamtaler på 

arbejdspladsen for fastholdelse i arbejdet.

• Vision om formaliseret samarbejde, fx i små og mellemstore 

virksomheder, om primær forebyggelse med forbedring af 

arbejdsmiljøet før nogen bliver syge. Forslag til eksponerings-

målinger, som er vigtige for at fokusere forebyggelsen, inkl. 

for sårbare grupper.

• Involvere arbejdspladserne i forskning, både hvad angår 

eksponering og fastholdelse – hvad virker?



Samfundet

• Øge populærformidling af arbejdsmedicinsk forskning

• Blive mere aktive på Facebook, LinkedIn, Twitter (YAM?)

• Deltage mere i samfundsdebatten (p.tr.a. risiko for shit-storm)

• Fastholde højt forskningsniveau, øge tværfagligt samarbejde i 

DK samt internationalt

• Øget samarbejde med SST (ex. Covid, social ulighed) og MST 

(tox.), (er tæt med AES, AT)



Samfund

• Internationale projekter i høj-ekspo-lande, incl. undervisning, 

substitution af skadelige stoffer (ICOEPH)

• Miljømedicinske opgaver/forskning: PFOS, PCB, 

skimmelsvamp, støj, pesticider etc.

• Vision: Efter norsk forbillede oprette dansk elektronisk 

tidsskrift for arbejdsmedicin – ”Arbejdsmiljø og helbred”?

• Kan kunsten give ny viden om arbejdsmiljø? Litteratur og digte 

kunne lære os noget vi ikke ved. Bogen ”Har døden taget noget 

fra dig, så giv det tilbage” af Naja Marie Aidt kan lære os om 

livet og sorgen. ”Hvis der skulle komme et menneske forbi” af 

Thomas Korsgaard kan lære os om social armod og fattigdom. 



Konklusion

Der er rigtig meget Arbejdsmedicinen kan bidrage med også 

fremover

https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/hjelm-har-alle-dage-

vaeret-en-god-ide

https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/hjelm-har-alle-dage-vaeret-en-god-ide

