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• Vigtig aktør på arbejdsmiljøområdet

• Den fornødne viden om sammenhæng 
mellem arbejdsmiljø og sygdom

• Har påvirket reguleringen af 
arbejdsmiljøet i mange år

Fagbevægelsen anerkender arbejdsmedicinernes 
arbejde                                          



• Sundhedsfaglige vurderinger – er 
det skadeligt?

• Forebyggelse

• Arbejdsfastholdelse

• Forskning 

Arbejdsmedicinerne skal fortsætte med de 
aktiviteter, som de tilbyder nu



• Nu bliver medarbejderen henvist til de arbejdsmedicinske 
klinikker på sygehusene

• Arbejdsmedicinerne har gradvist fået indskrænket mulighederne 
for virksomhedsnært arbejde

• Resten af Norden og Europa har mere virksomhedsnært arbejde

• Der skal være mere arbejdsmiljørådgivning til virksomhederne i 
Danmark

Arbejdsmedicinerne skal beskæftige sig mere med 
virksomhedsnært arbejde 



• Langt mere fokus på at hindre arbejdsmiljøproblemer i at opstå

• Yderst vigtigt at fjerne de tilgrundliggende årsager for 
arbejdsbetingede lidelser

Arbejdsmedicinerne skal beskæftige sig mere med 
forebyggelse på arbejdspladserne



• De arbejdsmedicinske klinikker skal inddrages noget før af de 
praktiserende læger 

• De praktiserende læger har typisk ikke specialviden fra det 
arbejdsmedicinske område

Arbejdsmedicinerne skal samarbejde mere med 
praktiserende læger 



• Fagbevægelsens 
Hovedorganisation og Dansk 
Arbejdsgiverforening udgiver 
antologien

• Antologien skrevet af forskere 
og konsulenter

• Målgruppen er AMO og 
arbejdsmiljøprofessionelle

Ny antologi om forebyggelse og håndtering af 
MSB på arbejdspladsen



• Flere dialogmøder med de lokale fagforeninger

• Gode erfaringer fra AMR 2019

Arbejdsmedicinerne skal samarbejde mere med de 
lokale fagforeninger 



• Arbejdsmedicinerne var meget fraværende i debatten om 
seniorpension og senere pensionsalder 

• Den arbejdsmedicinske ekspertise bør være langt mere synlig i de 
aktuelle politiske debatter 

• Arbejdsmedicinerne skal ikke være synlige som politikere, men 
som eksperter

• Relevant arbejdsmedicinsk viden i nyhedsbreve, tidsskrifter, på 
seminarer og fyraftensmøder

Arbejdsmedicinerne skal være meget mere synlige 
i offentligheden og deltage i den politiske debat



• Henvise flere lønmodtagere til de arbejdsmedicinske klinikker

• Tillidsvalgte skal på deres grunduddannelse lære om, hvad de 
kan bruge arbejdsmedicinerne til

• Fagbevægelsens tillidsvalgte skal lære at trække på 
arbejdsmedicinsk viden

Hvad skal vi selv gøre mere af som fagbevægelse 
og tillidsvalgte?



1. Fortsætte de nuværende aktiviteter

2. Langt mere virksomhedsnært arbejde 

3. Større fokus på forebyggelse i virksomhederne

4. Mere samarbejde med de praktiserende læger og de lokale 
fagforeninger

5. Større synlighed som eksperter i offentligheden og i den politiske 
debat 

Fagbevægelsens fem ønsker til 
arbejdsmedicinerne i fremtiden


