
Arbejds- og Miljømedicin  

Overlæge, klinisk lektor Jesper Bælum 

Arbejds- og miljømedicinsk Klinik

Odense Universitetshospital

1-11-2018



De gamle dage

2

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik



-og et berømt (berygtet) modskrift.
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Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
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Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Målsætning:

Forebyggelse

• Klinisk arbejde 

• Forskning

• Formidling/undervisning

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik



Take home message: 
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
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1. Årsag til sygdom?

2. Forebyggelse på arbejdsplads?

3. Hvilket arbejde kan man klare, 

når man er skadet?
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Formålet med Arbejds- og Miljømedicinsk 
Klinik

• At undersøge de personer, som bliver henvist med mistanke 

om, at de er blevet syge af deres arbejde – stille en diagnose

• At vurdere om der er en sammenhæng mellem de 

belastninger, de oplever i deres arbejde og deres nuværende 

symptomer  

• At rådgive om ændring af arbejdsforhold i 

forebyggelsesøjemed

• Ikke behandling.
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Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Henvist til AMK af

• Praktiserende læger 75%

• Andre hospitalsafdelinger 9%

• Speciallæger 2%

• Fagforeninger 6%

• Virksomheder 8%



Arbejdsrelateret eller hvad ?

• Forårsaget af arbejdet ?

– Ulykke, forgiftning

• Sandsynligt forårsaget af arbejdet ?

– Forenelig med belastning, men kan komme uden.

• Rotator cuff, CTS, epicondylitis

• Forværret af arbejdet?

– Bagvedliggende sygdom, varigt forværret af eksponering

• Astma, KOL, 

• Symptomer provokeret af arbejdet?

– Bagvedliggende sygdom, symptomer udløses af belastning.

• Reumatoid artritis, pareser – særlig sårbarhed.



Patienter fordelt på afslutningsdiagnose
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Kontakteksemer

• Allergiske (1/3)

– Forårsaget af stoffer på arbejdspladsen

– Allergi påvist

• Toksiske (2/3)

– Stoffer eller påvirkninger

– Tidsmæssig sammenhæng mellem forekomst 

og sygdom



Huden og eksem



Fag med eksem

Kokke og 

smørrebrøds-

jomfruer 11% 

Vand, rengøringsmidler, 

kød- og grønsagssaft

Gummi, kryddderier

Frisører 9% Vand sæbe, shampoo, 

permanentvæsker, 

blegemidler

Hårfarver, parfume, 

gummi, nikkel, 

permanentvæsker

Emballage-

industri 6% 

Mekanisk, irritanter

Møbelindustri 6% Lakker

Irritanter

formaldehyd,

Mekanikere 5 % Olie, opløsningsmidler, 

håndrensemidler

Gummi, epoxy, olier, 

antibakterielle midler

Sundhedsvæsen 

5% 

Vand sæbe, 

desinfektionsmidler, 

rengøringsmidler

Gummihandske,  

medicin, formaldehyd, 

håndcreme



Anmeldelse, 
www.erhvervssygdomme.dk



Anmeldelse fælles til:

• Arbejdstilsynet
– Forebyggelse

– Anonymt  over for arbejdsgiver

– Simpelt

– Arbejdstilsynet bestemmer, hvad der skal ske

• Arbejdsmarkedets Erhverssikring
– Søgsmål – erstatning

– Kompliceret sagsbehandling

– Íkke anonymt for arbejdsgiver

– Bred fuldmagt



Arbejdsskadesag

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

– Anerkendelse 

• Erhvervssygdomslisten @

– Mén (hvor syg, funktionstab i %  5-100%)

– Erhvervsevnetab (”løntab” frem til 60 år løbende/kapitaliseret)

– Behandlingsudgifter under sagsbehandling

• Anke – Ankestyrelsen (Inden 4 uger)

• Civilt søgsmål  - retslægerådet vurderer



Forebyggelse - individuelt

• Erhvervsvejledning

• Undgå årsagen til eksemet

• Brug handsker

• Bevar hudbarrieren

• Anmeldelse - hvis relevant

Ved vådt arbejde

Så længe som nødvendigt 

– ikke længere

Inderhandsker

Vask – og tør

Mild håndsæbe

Ikke fingerringe

Fed fugtighedscreme

Vådt arbejde

Irritanter

Allergener

Kend produkterne



Forebyggelse - systemet 

• Regulering

• Krav til indhold – (Nikkel i smykker)

• Forbud til bestemte anvendelser – (opløsningsmidler i hudrensemidler)

• Forhåndsgodkendelse – REACH (sjældent), kosmetik, pesticider

• Krav om uddannelse – (kurser i epoxy- og isocyanater)

• Mærkning

• Etiket - relevante oplysninger og leverandør, 
• Kosmetik – indholdsstoffer særlige krav.

• Leverandørbrugsanvisning – produktet, anvendelse, miljø og førstehjælp

• Arbejdspladsbrugsanvisning – specifikke anvendelse (ex. HCl)

• Information

• Uddannelse – specifik (epoxy) generel (arbejdsmiljø og forebyggelse i 

uddannelsen)

• Kampagner (sol, hårprodukter)



Psykiske 
belastninger    vs.    sygdomme

Manglende kontrol eller 

indflydelse

Manglende forudsigelighed

Vold og trusler

Manglende mening

Manglende social støtte

Over- og understimulation

Manglende belønning

Konflikter og mobning

Organisatoriske ændringer

Stress/udbrændthed

Belastningsreaktioner

Depression

Angst

PTSD
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Cancer trykkere m.m. DK og
øvrige Norden 
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Andersen, Å m.fl. Work-related Cancer in the Nordic countries, Scan J Work Environ health1999,suppl. 5



Konklusion dødelighed og cancer

• Fortidens synder (60’erne 70’erne)

• Lunge og blære måske relation til arbejdet

• Brystkræft kvinder øget

• Dødelighed ikke påfaldende

• Opdateret til 2005 : Ikke noget nyt eller påfaldende.




