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Det forløbne år har budt på spændende
nye opgaver og videreudvikling af
eksisterende.
I efteråret blev der bevilget 3 mio.  kr.  til
en udvidet vagtordning for Giftlinjen,
således at der også udenfor almindelig
dagtid kan være et specialiseret hold
i bagvagt for sygeplejerskerne, som
sidder i front og besvarer forespørgsler. 
Dette har hidtil været varetaget af de
vagthavende intensivlæger.  Fremover
vil der være et vagthold, der består af
både arbejdsmedicinerne, farmakologer
og anæstesilæger.  Vores afdeling bliver
derfor fra 1.  april 2019 vagtbærende.  Det
har krævet en del møder og planlægning
og ikke mindst en vellykket rekruttering af
læger til at varetage opgaven.  Det bliver
spændende at få løbet i gang og vil helt
sikkert betyde et kvalitetsløft i besvarelsen
af forespørgsler.
Giftlinjen er en af afdelingens højt
specialiserede funktioner.  I løbet af
2018 har vi fået lagt rammerne for
en anden højt specialiseret funktion,
asbestoseudredning, som foregår i et tæt
samarbejde med regionens lungemedi
cinere og røntgenlæger.  Vores afdeling
modtager patienter fra vores egen region
og fra Region Sjælland. Der er ingen tvivl

om, at dette samarbejde har øget kvaliteten
af udredningen for denne patientgruppe.
Vi har i en årrække haft et frugtbart forsk
ningsmæssigt samarbejde med vores
dermatologiske afdeling.  Alene i 2018 er
der færdiggjort to ph.d.-afhandlinger med
arbejdsdermatologisk fokus.  I efteråret
tog vi så småt hul på et udbygget klinisk
samarbejde, hvor der i det dermatologiske
udredningsforløb indgik en mulighed
for arbejdsmedicinsk vurdering af
eksponering og rådgivning vedr.   den
arbejdsmæssige situation.  De foreløbige
erfaringer er gode, hvorfor vi regner med
at sidde med i eksemambulatoriet en gang
om ugen fra 1. marts 2019.
Afdelingens professor Jens Peter Bonde
har desværre valgt at forlade os for at
gå på pension.  Han har været en utrolig
stor drivkraft for ikke alene afdelingens
forskning, men har også været iderig og
resultatorienteret i forhold til det kliniske
arbejde og specialets fremtid.  Han har
opbygget en stor forskningsafdeling
med ph.d.-, forskningsårs-, kandidat- og
bachelorstuderende, flere post doc’er
og en statistiker.  Samt en filial i form af
et sædlaboratorium, hvor der til dato er
indsamlet tæt på 1000 sædprøver fra
unge mænd – en unik og værdifuld kilde

til fremtidige undersøgelser af miljøets
betydning.  Så selvom vi kommer til at
savne Jens Peter, er der lagt stærke spor
ud. Dertil kommer, at vi kan glæde os over,
at Susanne Wulff Svendsen, professor
fra Herning/AU, bliver afdelingens nye
professor.
Herudover har vi passet vores sædvanlige
arbejde i forhold til vores mange patienter,
giftforespørgsler, deltagelse i mange for
skellige råd og nævn, formidling af viden,
hvor vi har holdt over 40 foredrag om
forskellige arbejdsmedicinske emner på
virksomheder og institutioner, haft kontakt
med pressen, både radio, tv, aviser,
fagblade, mv. Vi har undervist medicinske
studenter, jordemødre, fysioterapeuter
mm. Vi har været vært for en bogreception
og haft mange besøg af institutioner og
grupper, som gerne vil vide mere om vores
arbejde. 
I årsrapporten kan man læse nærmere om
alt dette.  Østerbroundersøgelsen, som
siden 1981 organisatorisk har hørt under
Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, er fra
i år også omfattet af årsrapporten. 
Det har været et travlt år og alt tyder på,
at det bliver 2019 også.  Tak til alle på
afdelingen som trods for få hænder med
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en ekstra indsats fik os godt igennem et
lidt presset efterår.  Og ikke mindst tak til
vores mange samarbejdspartnere, internt
såvel som eksternt.
Jane Frølund Thomsen
Ledende overlæge, ph.d.

Professor dr. med. Jens Peter Bonde
Af ledende overlæge Jane Frølund Thomsen
Vores professor siden 2008 har fra udgangen af 2018 valgt at gå
på pension. Som afdelingens helt eget velsyngende kor sang det til
Jens Peters afskedsfest i festsalen på Arbejdermuseet, så græder
vi alle lidt. 
Jens Peter kom til København i 2008 fra et tilsvarende professorat
i Århus, hvor han også var ledende overlæge.  Her forlod han en
yderst veldrevet afdeling med en meget aktiv forskningsenhed. 
I København overtog han professorposten fra afdelingens
mangeårige ledende overlæge og professor Finn Gyntelberg kort før
afdelingen fusionerede med regionens øvrige to arbejdsmedicinske
afdelinger. I de efterfølgende år opbyggede han med god hjælp fra
sin sekretær Hanne Tulinius Forskningsenheden til det den er i dag
– en enhed med en stor gruppe af ph.d.-studerende, forskningsårs-,
kandidat- og bachelorstuderende samt flere post.doc’er og en
længe ønsket statistiker. 
Det lykkedes at videreudvikle Jens Peters betydningsfulde
forskningsområde om miljøets betydning for reproduktionen hos
mænd og kvinder med etablering af en større forskergruppe, som
samarbejder både over Sundet og internationalt. 
Der er de sidste par år blevet indsamlet sædprøver fra næsten 1000
unge mænd. Disse sædprøver giver en unik mulighed for at studere
bl.a. miljøets betydning for sædkvaliteten, men også mange andre
forskningsspørgsmål. 

andre forskningsområder indenfor sygdomme i bevægeapparatet,
psykiske lidelser, håndeksem, luftvejslidelser o.a.  fået lov at
udvikle sig således, at enheden igen i år kan prale af mere end
50 publikationer i peer-reviewede tidsskrifter, 2 afsluttede ph.d.afhandlinger, mange videnskabelige foredrag og fondsmidler til
nye, store projekter.

Dette har langt fra været eneste forskningsområde.  En af
de nyere større satsninger har været DOC*X, som er en
landsdækkende arbejdsmedicinsk forskningsdatabase bestående
af en befolkningskohorte med alle erhvervsaktives jobhistorik
suppleret med objektive mål for eksponeringer.  Herudover har

Da afdelingen havde brug for det, trådte Jens Peter i en 3-årig periode .
til som ledende overlæge. Overlægestaben blev udvidet, så afdelin
gen kunne udvikle sig indenfor flere prioriterede områder, bl.a. med
yderligere to højt specialiserede funktioner, asbestoseudredning og
udredning i klimakammer. 
4
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Afdelingen fik for tre år siden etableret en stressreduktionsklinik. 
Her fik vi en ny faggruppe på afdelingen, vores nu tre psykologer,
som i et samarbejde med lægerne tager sig af den stadig voksende
andel af vores patienter, som henvises med arbejdsrelaterede
mentale symptomer. 
Jens Peter har også stået for udvikling og afholdelse af den
prægraduate uddannelse i arbejdsmedicin for medicinstuderende. 
Et kursus som får rigtig gode evalueringer af de studerende. 
Han har haft tunge poster i forskellige forskningsråd, både i
Danmark, Sverige og Norge, og været editor ved betydende
videnskabelige tidsskrifter. 
Han har været formand for både vores eget videnskabelige selskab
DASAM og også for Dansk Epidemiologisk Selskab. Han har været
sagkyndig for Retslægerådet, ekspert i Erhvervssygdomsudvalget
og utallige andre funktioner i udvalg og råd. Han har kort sagt sat
sit præg på alle hjørner af vores fag.
Vi tog afsked med Jens Peter med et overordentlig velbesøgt
seminar, hvor der var spændende og underholdende foredrag af
flere af Jens Peters tætteste samarbejdspartnere – og ikke mindst
Jens Peters eget afsluttende foredrag med bud på, hvor han synes
vi skal sætte ind fremover.  Dagen blev afsluttet med Jens Peters
og Elses flotte fest på Arbejdermuseet, som dannede den perfekte
ramme om de mange kærlige, sjove og underholdende taler, sange
og optrædener.
Vi takker dig, Jens Peter, for den indsats du har ydet for
arbejdsmedicinen, hvor du med iderigdom, kritisk sans, evne
til at opnå resultater og ikke mindst takket være en kolossal
arbejdsindsats har vist vejen og bragt arbejdsmedicinen som
speciale mange skridt frem. Må du få et dejligt og velfortjent otium.
6
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Highlights
Myter og realiteter om sædkvalitet

forebyggelige årsager til nedsat forplantningsevne ved at rette
fokus mod disse særlige sårbare fosterstadier, hvor kønsorganerne
anlægges.

Af Jens Peter Ellekilde Bonde og Sandra Søgaard Tøttenborg

Den handske har vi taget op ved Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling.  I samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet,
Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø og Lunds Universitet har vi startet en i verdens
målestok enestående undersøgelse af unge mænds sædkvalitet –
nemlig sønner, hvis mødre for 20 år siden deltog i den nationale
fødselskohorte – en undersøgelse af 100.000 gravide kvinder i
Danmark med detaljeret information om levevis og arbejdsforhold
under graviditeten. 

Historien om sædkvaliteten, der falder og falder, er blevet genfortalt
gang på gang de seneste 25 år, så enhver må tro, at det er et
ubestrideligt faktum.  Igen i 2018 kom en ny meta-analyse skåret
over samme læst, hvor medvirkende danske forskere gentog det
sørgelige budskab (1) – og igen ukritisk bragt videre i medierne
trods fagfællers gentagne kritiske røster om metodefejl og letkøbte
konklusioner (2). 
Helt upåagtet er det imidlertid, at den danske overvågning af
sædkvaliteten, som startede i konsekvens af de første alarmerende
udmeldinger for 20 år siden, og som er verdens nok bedste kohorte
på området, år efter år viser, at sædkvaliteten i den store gruppe af
unge mænd, der er undersøgt, er ganske stabil (2). 
Det sørgelige er, at vi slet ikke har brug for disse bombastiske
dommedagsprofetier for at retfærdiggøre forskning i mandlig
forplantningsevne. Ganske vist ved vi ikke om sædkvaliteten eller
forplantningsevnen i det hele taget er blevet ringere de seneste
årtier, men alle er enige om, at ufrivillig barnløshed er hyppig, og
at især de mandlige årsager hertil fortsat langt hen ad vejen er
ukendte. 

Vi nærmer os nu hastigt målet, som i første omgang er at under
søge 1000 sønner af disse mødre.  Dataindsamlingen er foregået
ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus og her ved Bispebjerg,
hvor der begge steder har været bioanalytikere arbejdende
i et sædkvalitetslaboratorium, hvor der udføres alle hånde
undersøgelser.

Reference:
1. 	 Levine, H., et al., Temporal trends in sperm count: a systematic
review and meta-regression analysis.  Human Reproduction
Update, 2017.
2. 	 Bonde, J.P. and E.  Te Velde, Male factor infertility: Declining
sperm counts - the never-ending story. Nature Reviews Urology,
2017. 14(11): p. 645-646.

FEPOS-undersøgelsen er finansieret af ReproUnion, Lundbeck
Fondet og en række andre fonde. De første resultater om betydningen
af folsyre, tobak, og en række inflammationssygdomme under
graviditeten for sædkvalitet i voksenlivet, forventes publiceret forår
2019. 

Efter 30-40 års arbejdsmedicinsk forskning tror vi ikke, at voksne
mænds arbejdsmiljø nu om stunder spiller nogen afgørende rolle
for sædkvaliteten. Opmærksomheden rettes nu mod påvirkninger i
fosterlivet: hvordan har faren og ikke mindst den gravide mor levet
og arbejdet. En af de hidtil bedst dokumenterede årsager til nedsat
sædkvalitet er faktisk moderens tobaksrygning under graviditeten
med sit drengebarn.  Der er et stort potentiale for at finde nye
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Organisationsændringer på offentlige arbejdspladser,
social kapital, personaleomsætning og helbred

”Viden der virker? – Arbejdsmiljø fra forskning
til handling”

Af Johan Høy Jensen

Af Per Malmros

Et stigende antal studier peger på, at organisationsændringer på
arbejdet øger risikoen for dårligere medarbejdertrivsel og helbred
samt øget personaleomsætning.  Social kapital sammenfatter op 
levelsen af samarbejdsevne, tillid og retfærdighed på arbejdspladsen.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for alle, og der gennemføres i
Danmark mange aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet for
medarbejderne. Dette gælder såvel den nationale indsats gennem
politiske strategier og forskningsstrategier, samt den store kliniske
indsats som gennemføres på AMED og øvrige arbejdsmedicinske
klinikker, gennem forskningsrapporter, videnskabelige artikler og
formidlingsaktiviteter. 

ændringer og 15% højere relativ risiko for udskrivelse af psykofarmaka
gennem hele det følgende år. Der var særligt stærke sammenhænge med
medicinudskrivelser i sidste halvdel af opfølgningsåret. I denne periode
var eksponering for hvilken som organisationsændring forbundet med
25% højere relativ risiko for udskrivelse af psykofarmaka, mens dette
risikoestimat var 40% for lederskift.

Forskningsprojektet brugte data fra ca.  15.000 ansatte i Region
Hovedstaden i 2014. Informationer på organisationsændringer og
social kapital i arbejdsenheden blev indsamlet via spørgeskemaer. 
Data på medarbejder-exit fra arbejdsenheden, sygefravær og
udskrivelse af psykofarmaka (fx antidepressiver) blev indsamlet
fra løn- og forskningsregistre. Organisationsændringer omfattede
sammenlægning, opsplitning, fysisk flytning, lederskift,
afskedigelse(r) og selektive besparelser i løbet af 2013.

Referencer
Jensen JH, Flachs EM, Skakon J, Rod NH, Bonde JP. Dual impact
of organisational change on subsequent exit from work unit and
sickness absence: a longitudinal study among public healthcare
employees. Occup Environ Med, 2018;75(7):479-485.
Jensen JH, Flachs EM, Skakon J, Rod NH, Bonde JP. Longitudinal
associations between organizational change, work-unit social
capital, and employee exit from the work unit among public
healthcare workers: a mediation analysis.  Scand J Work Environ
Health, 2019;45(1):53-62, online first [21-Aug-2018].
Jensen JH, Bonde JP, Flachs EM, Skakon J, Rod NH, Kawachi I. 
Work-unit organisational changes and subsequent prescriptions
for psychotropic medication: a longitudinal study among public
healthcare employees.  Occup Environ Med, accepted [28-Nov2018]. doi:10.1136/oemed-2018-105442.

Resultaterne viste hhv. 10% og 15% højere risiko for medarbejderexit og langtidssygefravær i året efter eksponering for hvilken som
helst ændringstype i forhold til ingen ændringer.  Visse specifikke
ændringstyper – men ikke alle – var forbundet med op til 50% og
30% højere relativ risiko for exit og sygefravær. 
Eksponering for organisationsændringer var relateret til højere
risiko for dårlig social kapital i arbejdsenheden.  Der var også en
omvendt dosis-respons-sammenhæng mellem dårligere social
kapital og højere relativ risiko for medarbejder-exit. Imidlertid var
social kapital ikke en særlig forklarende faktor for sammenhængen
mellem organisationsændringer og exit.
Resultaterne viste desuden sammenhæng mellem organisations
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Bogen indeholder en gennemgang af arbejdsmiljøforskningens
historie i Danmark og med konkrete eksempler anskueliggøres,
hvorledes vejen fra forskningsresultater til udmøntning i praksis
er meget vanskelig.  Den administrativt-politiske praksis der
har udviklet sig i arbejdstilsyn og ministerier de seneste årtier
diskuteres ligeledes i detaljer.   
Der peges også på, hvad
der efter forfatterens
opfattelse skal til for
at gøre op med denne
udvikling, således at
arbejdsmiljøindsatsen
fremover i højere grad kan
leve op til den evidens,
som alle efterspørger. 
Et aktuelt og kritisk
indlæg om brug,
misbrug og manglende
brug af forskning i
praksis, og som med
introduktionen idanmark
af det nye begreb
knowledge transfer
rækker videre end
arbejdsmiljøsystemet. 
Bogen henvender sig til arbejdsmiljøforskere, embedsmænd i
ministerier og styrelser, arbejdsmiljøfolk i organisationerne og
arbejdsmiljørådgivere og -undervisere.

Imidlertid har der gennem flere år været en diskussion af, om
viden udnyttes godt nok i den samlede indsats, og om vi samlet set
forbedrer forholdene for de ansatte.
Senest kom Beskæftigelsesministeren for mere end 1 år siden med
den dramatiske udmelding, at det går den gale vej med udviklingen
i arbejdsmiljøet, at arbejdsmiljøindsatsen ikke er effektiv, og at der
nu er et behov for helt at gentænke arbejdsmiljøindsatsen. 
Denne bog giver et bidrag til diskussionen af arbejdsmiljøindsatsen. 
Bogen, der er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, og
udarbejdet på baggrund af de sidste mere end 30 års erfaringer
fra de fleste områder af arbejdsmiljøindsatsen og specielt med
fokus på udmøntning af forskningsresultater om arbejdsmiljø
og sundhed gennem en periode, hvor arbejdsmiljøindsatsen har
gennemgået voldsom udvikling og forandring. Det gennemgående
synspunkt i bogen er, at forskningen har produceret væsentlig
ny arbejdsmiljøfaglig viden, som ikke på en gennemsigtig og
konsekvent måde er blevet omsat i konkret forebyggelse. 
11

Highlights
Effekten af undervisning af arbejdsbetingede
håndeksem patienter

hudbeskyttende adfærd hos den underviste interventionsgruppe
gav dette sig ikke udslag i forbedring i eksemet, antallet af sygedage
eller livskvaliteten hos deltagerne (se figuren).

Af Maja Hvid Fisker
Der blev set et andet resultat, når gruppen blev delt i sundheds
arbejdere i forhold til alle andre erhverv.  Med hensyn til
sværhedsgrad af håndeksemet blev der fundet en negativ virkning
på sundhedsarbejdere i forhold til en positiv effekt på gruppen
bestående af alle andre erhverv (p=0,04).  En tilsvarende tendens
blev fundet med hensyn til samlet sygefravær (p=0,07). 

Arbejdsbetinget håndeksem er en almindeligt forekommende
sygdom med negativ indvirkning på sundhedsrelateret livskvalitet
og med negative socioøkonomiske konsekvenser.  Samtidig
er håndeksem meget lidt eksponeret i pressen og formentlig
heller ikke i befolkningens bevidsthed.  Dette til trods for at der i
Norge blev fundet næsten 5% livstidsrisiko for at få sygdommen. 
Sygdommen har ofte et kronisk forløb hvor en større andel falder
ud af arbejdsmarkedet.

Konklusionen på det samlede studie er, at ingen effekt af
undervisningskurset i sin nuværende form blev fundet hos
arbejdsbetingede håndeksempatienter med hensyn til samlet
sygefravær, livskvalitet og håndeksemets sværhedsgrad, på trods
af en øget viden og forbedret gavnlig adfærd ift.  hudbeskyttelse. 
Fremtidig forskning bør fokusere på patientuddannelse rettet mod
specifikke erhverv, da vores data tyder på, at der herved kan opnås
en positiv effekt. Fremtidige studier skal også evaluere effekten af 
intervention på forskellige tidspunkter (dvs. 3 og 6 måneder samt et
år) samt behovet for at gentage uddannelsesindsatsen. Derudover
bør indholdet af interventionsprogrammet vurderes i detaljer.

Hudplejeprogrammer er blevet introduceret til patienter med
arbejdsbetinget håndeksem.  Disse programmer har varieret med
hensyn til varighed, indhold og deltagere, og selv om data generelt
angiver en positiv effekt af patientuddannelsen, er yderligere
dokumentation påkrævet.
Formålet med min undersøgelse var at undersøge, om en let
implementeret uddannelsesintervention og en hotline ville have
effekt på anmeldte arbejdsbetingede håndeksem-patienter. 
Forsøget var et randomiseret klinisk studie med en kontrolgruppe
og en interventionsgruppe.

Referencer:
Fisker MH, Agner T, Lindschou J, Bonde JP, Ibler KS, Gluud C, Winkel
P and Ebbehøj NE.  Protocol for a randomised trial on the effect
of group education on skin-protective behaviour versus treatment
as usual among individuals with newly notified occupational hand
eczema – the Prevention of Hand Eczema (PREVEX) Trial.  BMC
Dermatol 2013, Nov 19; 13;16.
Fisker MH, Ebbehøj NE, Vejlstrup SG, Lindschou J, Gluud C,
Winkel P, Bonde JP, Agner T. Prevention of hand eczema: effect of

Interventionen var et gruppebaseret, én gangs, 2 timers kursus i
hudbeskyttende adfærd versus behandling som vanlig hos patienter
med nyligt anmeldt arbejdsbetinget håndeksem. 
Efter et år blev resultaterne indsamlet og selv om der fandtes en
lille forbedring i viden om håndeksem og lille forbedring i gavnlig
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Ens fordeling af sygedage i interventionsgruppe og kontrolgruppe

a skin educational program versus treatment as usual in workers
with notified occupational hand eczema. The randomised clinical
PREVEX trial. Scand J Work Environ Health. 2018 Mar 1;44(2):212218. doi: 10.5271/sjweh.3687.
Fisker MH, Agner T, Sørensen JA, Vejlstrup SG, Lindschou J,
Gluud C, Winkel P, Bonde JP, Ebbehøj NE. Simple, low-cost groupcounselling programme versus treatment as usual for patients with
newly notified occupational hand eczema – exploratory analyses
of effects on knowledge, behaviour, and personal resources of
the randomised PREVEX clinical trial.  Contact Dermatitis.  2018
Sep;79(3):127-135. doi: 10.1111/cod.13003. 
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Highlights
DOC*X - en arbejdsmedicinsk kohorte
med fremtidsperspektiver

Perspektivet er med tiden at udvide med flere specifikke oplysninger
om arbejdsmiljøet – for eksempel i form af jobeksponeringsmatricer
for andre områder – og på den måde skabe en endnu mere værdifuld
forskningsressource, der kan fremme den registerbaserede forskning
om arbejdsmiljø og helbredskonsekvenser. En ny 3-årig bevilling fra
Arbejdsmiljøforskningsfonden på 2,9 mio.  kr.  betyder, at DOC*X
i løbet af 2019 vil blive yderligere udviklet med en fødselskorte. 
DOC*X inkluderer hele den danske arbejdsstyrke over en 45-årig
periode, hvilket giver muligheden for at følge børn af arbejdsaktive
helt fra før graviditeten til op i voksenalderen ved at koble deres
fødselsoplysninger med senere helbredsoplysninger. Dermed får vi et
stort datagrundlag til at undersøge effekterne af erhvervseksponeringer
på graviditetsudfald og børnenes sygdomsrisiko senere i livet.    

Af Sesilje Bondo Petersen, Esben M. Flachs & Jens Peter Bonde
I 2015 modtog Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling 7 mio.  kr.  til
etableringen af DOC*X (doc-x.dk) med det formål at give mulighed for
tids- og omkostningseffektive undersøgelser af arbejdsmiljøhelbred
og arbejdsmarkedstilknytning.  Databasen er nu en realitet og har
siden 2016 været åben for både interne og eksterne projekter, der
ønsker at bruge data til forskning i arbejdsmiljø. Det er en værdifuld
forskningsressource, som giver både nationale og internationale
forskere muligheden for at udbrede de fordele registerforskningen
har givet den øvrige danske forskning på sundhedsområdet.

Ved udgangen af 2018 er publiceret 3 videnskabelige artikler baseret
på DOC*X og yderligere artikler er undervejs. 

DOC*X databasen er opbygget som en kombination af flere forskellige
befolknings- og arbejdsmarkedsregistre hos Danmarks Statistik, en
håndfuld forskellige forskningskohorter og nyudviklede beskrivelser af
udvalgte arbejdsmiljø-påvirkninger i form af jobeksponeringsmatricer. 
De dækker udvalgte aspekter af psykosociale (krav, kontrol, jobstrain),
biomekaniske (belastninger af skulder-arm og ryg- ben), fysiske (støv,
støj, lys), kemiske (dieseludstødning, klorerede stoffer, formaldehyd)
og livsstil (rygning, alkohol indtag, body mass index, kost og fysisk
aktivitet) forhold i arbejdsmiljøet, og løbende bliver nye eksponeringer
inkluderet i databasen. 

Flachs EM, Petersen SB, Kolstad HA, Schlünssen V, Svendsen SW,
Hansen J, Budtz-Jørgensen E, Andersen JH, Madsen IEH, Bonde JP. 
Cohort Profile: DOC*X: a nationwide Danish Occupational Cohort
with eXposure data – an open research resource. Submitted to Int J
Epidemiol, 2018
Petersen SB, Flachs EM, Prescott EIB, Tjønneland A, Osler M,
Andersen I, Juel K, Budz-Jørgensen E, Kolstad HA, Schlünssen V,
Bonde JP.  Job-exposure matrices addressing lifestyle to be applied
in register-based occupational health studies.  Occup Environ Med. 
2018; 75(12): 890-897
Madsen IEH, Gupta N, Budtz-Jørgensen E, Bonde JP, Framke E,
Flachs EM, Petersen SB, Svane-Petersen AC, Holtermann A, Rugulies
R.  Physical work demands and psychosocial working conditions as
predictors of musculoskeletal pain: a cohort study comparing selfreported and job exposure matrix measurements.  Occup Environ
Med. 2018; 75(10): 752-758.

DOC*X databasen indeholder erhvervshistorik på alle erhvervsaktive
i Danmark i perioden 1970-2016, med årlige oplysninger om de fag og
brancher erhvervsaktiviteten er foregået i. Jobeksponeringsmatricerne
er koblet til de enkelte fag og brancher, og der er således i høj grad
tale om en frugtbar kombination af allerede eksisterende data og helt
nyudviklet viden. 
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Highlights
Styrket organisering af Giftlinien
Af Ellen Bøtker Pedersen
Med vedtagelsen af finansloven i 2006 blev der bevilget
statslige midler til driftsfinansiering af en åben national
forgiftningsrådgivning, der som noget nyt var tilgængelig for såvel
borgere som sundhedsfaglige.  Giftlinjen har lige siden fungeret
som en landsdækkende telefonrådgivning for akutte forgiftninger. 
Den er bemandet med sygeplejersker og læger og yder rådgivning
ved akutte forgiftninger med kemikalier, røgforgiftning, dyre- og
planteforgiftninger samt lægemiddel- og rusmiddelforgiftninger. 
Giftlinjen har åbent døgnet rundt, hele året. 
Det første år modtog Giftlinjen ca.  10.000 opkald, i 2018 er
dette tal steget til godt 31.000.  Antallet af forespørgsler fra
sundhedspersonale, praktiserende læger, læger fra skadestuer,
akutte modtageafdelinger og intensive afsnit er flerdoblet gennem
årene, disse opkald er fordelt over hele døgnet og denne udvikling
har affødt et stigende pres på Giftlinjens lægefaglige ekspertise. 
I dagtimerne på hverdage dækkes den lægefaglige ekspertise
(bagvagten) af speciallæger på Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling, når det drejer sig om akutte forgiftninger med kemikalier,
røgforgiftning samt dyre- og planteforgiftninger.  Speciallæger på
Klinisk Farmakologisk Afdeling og Anæstesiologisk Afdeling tager
sig af henholdsvis lægemiddel- og rusmiddelforgiftninger.
I den øvrige tid har Anæstesiologisk Afdelings vagthavende læge på
intensivafsnittet haft den lægelige bagvagtsfunktion på Giftlinjen. 
Der er i gennemsnit 3,0 bagvagtsopkald på en aften-nattevagt
og 5,0 bagvagtsopkald per weekenddøgn, der er lavest aktivitet
om natten.  Vagthavende læge på intensivafsnittet er ofte i gang

Liljekonval (Convallaria majalis)
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med behandling af svært syge patienter og har i nogle situationer
været nødt til at prioritere dette arbejde frem for at besvare en
forgiftningsforespørgsel. I andre situationer har lægen på intensiv
afsnittet haft brug for faglig sparring, fordi vurderingen af en
forgiftning faldt udenfor lægens faglige kompetenceområde.

Bagvagten planlægges som en 7-skiftet vagt, bemandet med læger
fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling som påtager sig at dække
2/7 af vagterne, og med læger fra Anæstesiologisk Afdeling og
Klinisk Farmakologisk Afdeling som varetager henholdsvis 2/7 og
3/7 af vagterne.   Bagvagten holdes fra egen bolig, vagthavende
skal kunne nås på telefon, fremmøde som følge af en særlig kritisk
situation, for eksempel masseforgiftning, vil kun forekomme yderst
sjældent. Den nye bagvagtsordning starter d. 1. april 2019.

I sådanne situationer har overlæger ved Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling og Klinisk Farmakologisk Afdeling ydet faglig rådgivning
til anæstesiologen eller overtaget sagen.  Der har ikke været en
formaliseret ordning for denne rådgivning, den har ved behov
været ydet ”con amore”. Der har gennem årene været et stigende
behov for denne form for faglig sparring, hvilket også har bidraget
til, at man nu søger en i toksikologisk henseende fagligt stærkere
bagvagtsløsning i vagtperioderne.

Bevillingen af de 3 millioner kroner medfører, at de deltagende
afdelinger får tilført midler. På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
bruges midlerne til at oprette en halvtids afdelingslægestilling, som
besættes med en læge, der skal indgå i den nye bagvagtsordning.
Blandt yngre arbejdsmedicinere har der været klare tilkendegivelser
af, at man har lyst til at indgå i den nye vagtordning, der også
omfatter arbejde med toksikologiske problemstillinger inden
for lægemiddel og rusmiddelforgiftninger.  På Arbejds- og Miljø
medicinsk Afdeling ser vi os også i fremtiden som en naturlig
del af Giftlinjen; de arbejdsmedicinske forespørgsler udgør mere
end 50% af opkaldene til Giftlinjen, og eksponeringsvurdering og
risikovurdering er et af de væsentligste elementer i det daglige
kliniske arbejde som arbejdsmediciner. 

På baggrund af ovenstående besluttede Region Hovedstaden
i 2018 løbende at bevilge 3 millioner kroner til at udvikle og
professionalisere Giftlinjen med etablering af en ny fagligt styrket
bagvagtsordning. Bevillingen starter pr. 1. januar 2019.
I løbet af foråret 2019 gennemgår et hold læger fra de tre
involverede specialer en formaliseret faglig opkvalificering, således
at alle speciallæger i bagvagten uanset speciale har den nødvendige
opdaterede viden på samtlige områder inden for toksikologien.  I
denne undervisning deltager 4 læger fra Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling, 4 læger fra Klinisk Farmakologisk Afdeling og 3 læger fra
Anæstesiologisk afdeling. 
Som et led i den faglige styrkelse har Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling ydet økonomisk støtte til 2 af de arbejdsmedicinske læger
som indgår i den nye vagtordning; de færdiggør således den
2-årige uddannelse i toksikologi ved Cardiff University, England, i
sommeren 2019.

Vi forventer, at de tilførte midler giver os mulighed for at styrke
samarbejdet med styrelser og andre myndigheder, og at der ud
over at sikre den bedste behandling af forgiftninger nu også
bliver kapacitet til at tage hånd om én af de vigtigste opgaver,
når det gælder forgiftninger, nemlig forebyggelsen.  Vi vil arbejde
hårdt på, at Giftlinjens kompetenceløft vil kunne mærkes i såvel
sundhedsvæsnet som i offentligheden.
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Klinisk virksomhed
Nogle nøgletal fra afdelingens kliniske aktivitet

Set over årene har der været forskellige andre forskydninger
i patientgrupperne.  Antallet af gravidvurderinger er fordoblet
og udgør nu 8% af alle forløb.  Patienter med luftvejslidelser er
steget fra 10% til 12%, hvilket skyldes et intensiveret samarbejde
med lungemedicinerne.  Derimod er antallet at patienter
med bevægeapparatslidelser faldet markant, hvor de i 2012
udgjorde næsten halvdelen, 43%, er andelen gradvist faldet
og udgjorde i 2018 kun en tredjedel (31%).  Antallet af henviste
patienter med kræftlidelser, hudsygdomme, nervelidelser (fx
karpaltunnelsyndrom) og kredsløbssygdomme er uændrede
gennem årene.

Vi har i 2018 undersøgt 1997 patienter hvilket er lidt færre sammen
lignet med året før, hvor vi havde 2098 førstegangsundersøgelser. 
Antallet af henvisninger fra almen praksis, fagforeninger og
speciallæger (”almindelige undersøgelser”, se nedenstående
figur) er stort set uændret, mens antallet af anmodninger om
speciallægeerklæringer er faldet. 

af patienter synes delt op i de meget manuelle fag, og fag, hvor det i
højere grad er det psykiske arbejdsmiljø, der spiller en rolle. 
Patienternes erhvervsstatus ved afslutning er stort set uændret
sammenlignet med foregående år.  Vi har haft fokus på at hjælpe
patienterne videre i deres arbejdsliv, men det er ikke en indsats, vi
kan se afspejle sig i en højere grad af erhvervstilknytning. Tallene
her er et øjebliksbillede. Muligvis ville andet vise sig, hvis vi så på
erhvervstilknytningen i månederne efter deres besøg på Arbejds- og
Miljømedicinsk Afdeling.

man kan konkludere, at vi i omkring halvdelen af sagerne vurderer
en årsagssammenhæng som sikker (fx asbestudsættelse ved
mesotheliom) eller sandsynlig (fx karpaltunnelsyndrom ved mange
års udsættelse for vibrerende håndværktøj), hvilket for nogle af
disse sager peger på et forebyggelsespotentiale.

Vores samlede kliniske aktivitet målt ud fra DRG-aktivitet ligger
imidlertid 7 % højere i år sammenlignet med sidste år, hvilket
skyldes en øget aktivitet hos vores psykologer. Vi fik i maj 2018 en
tredje psykolog ansat (for egne midler), fordi vi havde stigende
venteliste til behandling af arbejdsrelateret stress.  Andelen af
patienter henvist med denne problemstilling har været støt
stigende de senere år. Således udgjorde denne patientgruppe 14 %
af patienterne i 2012 og 19 % i 2018. I 2018 gennemgik 180 patienter
et mindfulness-baseret stressreduktionsforløb.

Top 5 blandt de hyppigste fag hos vores patienter er rengørings
assistenter, som topper listen, efterfulgt af lufthavnsportører, sosuhjælpere, kontorassistenter og pædagoger.  Men nogenlunde lige
så hyppige patienter er sygeplejersker, lærere og andre faglærte
som tømrere, bygningsmalere, murersvende og smede. Grupperne
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Der er ingen sikre ændringer i vurderingen af, om patientens
sygdom er arbejdsbetinget.  Muligvis er der en tendens til, at
vi i lidt mindre grad end tidligere vurderer, at tilstanden ikke er
arbejdsbetinget.  Denne vurdering er en samlet vurdering, den
enkelte læge foretager på baggrund af udredningen, og den er
behæftet med usikkerhed og en vis variation fra læge til læge. Men
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Giftlinien

Svampeforgiftninger
Sommeren 2018 var usædvanlig varm og tør, og i sensommeren
var der ikke rigtigt nogen, der troede, at det ville blive en god
svampesæson. Men så kom regnen og det blev ved med at være
lunt, og så myldrede svampene frem.  Det betød at vi fik et af de
travleste efterår mht. svampeforespørgsler, i 2018 nåede vi op på
780 opkald om svampeindtag, hvilket er rekordhøjt.

Opkaldsstatistik, drift og udvikling
Af Ellen Bøtker Pedersen
Giftlinjen er en døgndækkende telefonrådgivning, hvis kerneopgave
er at rådgive om akutte forgiftninger i Danmark, Grønland og på
Færøerne.  Giftlinjen drives af 3 afdelinger i fællesskab: Klinisk
Farmakologisk Afdeling, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og
Anæstesiafdelingen, alle beliggende på Bispebjerg Hospital.
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling bidrager med 2 årsværk
til arbejdet på Giftlinjen.  De 2 årsværk er fordelt på 5 overlæger,
derudover deltager 3-6 yngre læger i vagtarbejdet. 
Antallet af forespørgsler til Giftlinjen er steget støt gennem årene. 
I 2017 var der i alt 28.731 opkald til Giftlinjen, i 2018 nåede vi
op på 31.096 opkald.  Der har tidligere været en ligelig fordeling
mellem de arbejdsmedicinske forespørgsler og de farmakologiske
forespørgsler, men i både 2017 og 2018 har 53% af forespørgslerne
været inden for det arbejdsmedicinske fagområde (AMED), mens
34 % af henvendelserne i 2018 havde med det farmakologiske
fagområde (FARM) at gøre. Rusmiddelforgiftninger udgjorde, som
det ses af figuren, ca. 7 % af forespørgslerne i 2018.
Stigningen i antallet af opkald kan ses som et udtryk for øget
kendskab til Giftlinjen.

Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides)

fluesvamp. Vi ser hvert år meget alvorlige forgiftninger med denne
svamp, men kun meget sjældent forgiftning af så mange personer
på én gang. 
Ved ca. 3/4 af forespørgslerne om indtagelse af svampe vurderes
der ikke at være nogen helbredsrisiko forbundet med indtaget.  I
tilfælde, hvor vi ikke kan udelukke, at det drejer sig om én af de
farlige svampe, eller når svampen er indtaget i stor mængde,
benytter vi os af vores korps af svampekyndige, som døgnet rundt
står til rådighed for Giftlinjen. I langt de fleste tilfælde kan svampen
identificeres ved hjælp af foto, som spørgeren typisk tager med sin
mobiltelefon. Fotoet sammenholdes med geografiske oplysninger,
oplysninger om voksested, duft, smag osv.  Kun sjældent er det
nødvendigt at sende svampemateriale til mikroskopi og nærmere
undersøgelse ved én af de svampekyndige.  Denne mulighed for
hurtig identifikation af svampene gør os i stand til at iværksætte
den rette behandling tidligt i forløbet, men også til at hindre unødig
bekymring, indlæggelse og behandling.

Action Cards er kortfattede vejledninger i hvordan de enkelte
forgiftninger skal håndteres.  Vi har knap 700 i alt, de er forfattet
af læger på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling gennem årene,
og er således et omfattende uundværligt opslagsværk i det daglige
arbejde på Giftlinjen.
Ud over rådgivning i forbindelse med akutte forgiftninger deltager
arbejdsmedicinske læger med tilknytning til Giftlinjen også i
andre toksikologiske opgaver.  Hvert år gennemgår vi de lægelige
oplysninger på et antal indsatskort for Kemisk Beredskab, ligesom
vi underviser i risikovurdering og håndtering af forgiftninger i
mange sammenhænge.

Der er stadig en stor interesse for arbejdet i Giftlinjen blandt yngre
arbejdsmedicinere, hvilket bidrager positivt til dynamikken og
udviklingen i det toksikologiske arbejde. Igen i år havde vi en yngre
læge ansat i en halvårlig stilling med særlig fokus på toksikologi og
arbejdet i Giftlinjen. Stillingen er en godkendt del af uddannelsen
til speciallæge i arbejdsmedicin, til stillingen hører målbeskrivelse,
uddannelsesprogram og logbog. 
En tilbagevendende begivenhed er det årlige Action Card-seminar,
hvor vi på et todages internat reviderer arbejdsmedicinske Action
Cards. I 2018 var vi på Magleås Kursuscenter.

Vi har fortsat to yngre arbejdsmedicinere i gang med den toårige
uddannelse i klinisk toksikologi ved Cardiff University i Wales. De
har begge gennemført forløbet planmæssigt, deres uddannelse
afsluttes i sommeren 2019.
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I 2017 vakte især én svampeforgiftningssag opmærksomhed, nemlig
sagen om den congolesisk familie, hvor to familiemedlemmer
mistede livet og yderligere to måtte levertransplanteres. 
Forgiftningsbilledet tydede på forgiftning med grøn fluesvamp. 
I 2018 fik vi resultatet af de retskemiske undersøgelser, som
bekræftede mistanken om at familien var forgiftede med grøn

Mønsteret i de arbejdsmedicinske forgiftninger i øvrigt i 2018
lignede mønsteret fra de tidligere år.  Der hvor der især var brug
for en ekstra indsats i 2018 var i arbejdet med planlægningen
af de organisatoriske ændringer affødt af ændringerne i
bagvagtsordningen, som beskrevet under highlights. 
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and Safety”, Kgs. Lyngby 27.-29. august 2018 (PÅM)

10.	 Om Stressreduktionsklinikken, oplæg i forbindelse med
Forskningens Døgn, region Hovedstadens Psykiatri,
Scanticon, 26.4.18 (NELL)
11.	 Om stress og psykisk arbejdsmiljø, oplæg ved temadag
for sikkerhedsorganisationen i Grønlands Selvstyre, Nuuk,
27.08.18 (NELL)
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12.	 Natarbejde, oplæg for personale på Hvidovre Hospital,
0312.18 (NELL)

25.	 YAM’s visioner for arbejdsmedicinens fremtid. Oplæg på
DASAM visions seminar, Odense 7.marts 2018 (LMB, MBS)

13.	 Natarbejde, oplæg ved Landsmøde for Portører (FOA),
Konventum, 14.12.18 (NELL)

26.	 Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling - funktion og forskning. 
Oplæg ved temadag for AMiR og TR. DSR-kreds hovedstaden. 
København 21.september 2018 (LMB)

14.	 Asbestudsættelse på arbejdspladsen, oplæg på informations
møde, HOFOR, Amager, januar 2018  (NRR, EBP)

27.	 Forskningsprojektet Aktiv Gravidpolitik på arbejdet. Mere
trivsel og mindre fravær. Oplæg om forskningsprojekt på
Dagskonference for tillidsvalgte. 3F-københavn, København
24.oktober 2018 (LMB)

15.	 Asbestrelaterede sygdomme – eksponerings- og
risikovurdering. Oplæg for lungemedicinere, København,
marts 2018 (EBP)

28.	 Aktiv Gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre
fravær. Hvordan går det med projektet. Oplæg om projektet
på Drift af dagtilbudsmøde med deltagelse af områdeledere
på daginstitutionsområdet, Gladsaxe kommune, Gladsaxe
rådhus 6.september 2018 (LMB)

16.	 Præsentation af AMEDs arbejde i Giftlinjen. Møde med
repræsentanter fra LO (EBP)
17.	 Præsentation af AMEDs arbejde i Giftlinjen. Møde med
repræsentanter fra BUPL. (EBP)
18.	 Oplæg om PCB i bygninger. Kammeradvokaten, Vester
Farimagsgade, København (EBP)

29.	 Aktiv Gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre fravær. 
Forskningsprojekt, viden og erfaringer. Oplæg på ledermøde
for ledere på daginstitutionsområdet i Gentofte kommune
5.december 2018 (LMB)

19.	 Kan mindfulness forebygge angst og depression? Oplæg,
Psykiatrisk Center Sct Hans, «Godt på vej i Psykiatrien trin 1»,
den 5/9 og den 5/12 2018 (TNOR)

30.	 Arbejdsmedicin i Danmark. Oplæg i forbindelse med
udveksling og besøg på CAMM – Centrum för Arbets och
Miljömedicin. Stockholm 22-23.april 2018 (LMB, MBS, JJM)

20.	 Om AMED og Stressreduktionsklinikken, Store Praksis Dag,
KAP-H, København, d.25.jan. 2018 (AKRY & MSCH).

31.	 Organizational change and risk of ischemic heart disease,
Department of Social and Behavioral Sciences, Harvard T.H. 
Chan School of Public Health, Boston 25. maj 2018 (JHJ).

21.	 Stressreduktion, oplæg for personalet i Psykiatisk Center
København, d.12.marts 2018 (MSCH)
22.	 Stressreduktionsklinkken på AMED, oplæg i Selskab for
Adfærds og Kognitive Terapeuter, Købenahvn, d.14.marts 2018
(MSCH)

32.	 Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i den offentlige
sundhedssektor, Lions Kollegiet, København, 7. september
2018 (JHJ).

23.	 Stressreduktionsklinikken på AMED, oplæg for Dansk Center
for Mindfulness, Aarhus Universitet, d.3.maj 2018 (MSCH)

33.	 ”Bør gravide arbejde om natten?” PREGNIGHT – et national
registerbaseret studie af graviditets sygdomme og sygefravær
blandt natarbejdere i Danske Regioner. DASAMs Årsmøde,
april 2018 (PECH).

24.	 Mindfulness og stressreduktion, oplæg på Folkemødet for
Socialdemokraterne, d.15.juni 2018 (MSCH).
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Besøg på afdelingen

34.	 ”Fast track” pilotprojekt om arbejdsfastholdelse af
3F-medlemmer med helbredsrelateret funktionsbesvær i
forhold til arbejdet, 3F Arbejdsmiljødag 24.10. (MB)  

1.	 Svenske yngre arbejdsmedicinere 23.3.18 (CBL, MSCH)
2.	 LO 7.5. (JFT, CB, MS, EBP, MSCH)

35.	 Asbestudsættelse på arbejdspladsen, oplæg på
informationsmøde i entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S,
april 2018. (ARE)

3.	 BUPL 4.6. (JFT, CB, MS, EBP, MSCH)
4.	 Site visit, direktionen, præsentation af forskningen 28.9. (JPB,
CB mv)

36.	 PCB i boliger, oplæg til informationsmøde hos boligselskabet
KAB december 2018. (ARE)

5.	 Dansk Psykolog Forening, d.6. juli 2018 (TNOR, SHEL, MSCH)

37.	 Møde i PCB-Netværket, 18/4 2018, Statens
Byggeforskningsinstitut: Sundhedseffekter af PCB og planer
for kommende epidemiologisk forskning. (HWM)

6.	 Komiteen for Sundhedsoplysning, d.11.sept. 2018 (MSCH)

Organisatorisk arbejde

38.	 Udredning af skimmelpatienten. SSTs Rådgivende
Videnskabelig Udvalg for Miljø og Sundhed, Temadag:
Indemiljø, Eigtveds Pakhus 23/4 2018. (HWM)

1.	 Associated editor, Scandinavian Journal of Work,
Environmental and Health (JPB)
2.	 Member of The Editorial Board, International Journal of
Occupational Medicine and Environmental Health, NUFER
Institute of Occupational Health, Ludz, Polen (JPB)

39.	 Støv i byggebranchen, oplæg for arbejdsmiljø folk fra
bygherrer, entreprenører, myndigheder og rådgivere
organiseret af Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus). 
31.8.2018, Orbicon, Linnés Allé 2, 2630 Taastrup (SBB)

3.	 Member of Referee Panel for Assessment of Grant Proposal
under the Research Council in Norway (Research Programme
Better Health and Quality of Life) (JPB)

40.	 Århus Repro-Epi Netværks forskningsseminar efterår 2018
(BBH)

4.	 Member of FORTE Review Panel: Working Life Research,
Stockholm (JPB)

41.	 Virker viden? abstract til frie foredrag på Arbejdsmedicinsk
Årsmøde, Nyborg april 2018 (PÅM)

5.	 Medlem FORTE Prioriterings Komiteen vedrørende
arbejdsmedicinsk forskning, Stockholm (JPB)

42.	 Viden der virker, arbejdsmiljø fra forskning til handling,
Ramazzini møde Århus, 16. maj 2018 (PÅM)

6.	 Associate Editor, redaktør for Miljø og Sundhed (Det Blå
Blad), Sundhedsstyrelsen (JPB)

43.	 Virker viden?, Workshop på TeamArbejdssliv, 21.06.2018
(PÅM)

7.	 Kursusleder prægraduat kursus i arbejdsmedicin, Københavns
Universitet (JPB)

44.	 Viden der virker?, workshop med Johan Hviid Andersen på
AM:2018, Hotel Nyborg Strand 19. november 2018 (PÅM)

8.	 Medlem af Bachelor-udvalget ved Københavns Universitet (JPB)
9.	 Bestyrelsesmedlem og sekretær i Dansk Selskab for Arbejdsog Miljømedicin, DASAM (CBRA)
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Forskningsprojekter under udførelse
Omfatter kun igangværende projekter, hvor der er givet mindst én ekstern bevilling
10.	 Arbejdsmedicinske sagkyndige for Retslægerådet (JFT, JPB,
NELL, NE)

26.	 Inspektor, Sundhedsstyrelsen (AK)
27.	 Formand, Videreuddannelsesudvalget, DASAM (TRE)

11.	 Medlem af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige
Udvalg for Miljø og Sundhed (CBRA) og suppleant af
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for
Miljø og Sundhed (HWM)

28.	 Inspektor, Sundhedsstyrelsen (TRE)
29.	 Stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet, repræsentant for
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet (EBP)
30.	 Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse
af National Klinisk retningslinje vedr. Håndeksem. (NE)

12.	 Medlem af Udviklingsforum for arbejdsmiljø, BBH (HWM)
13.	 Lægeligt medlem af Byfornyelsesnævnet for Region
Hovedstaden (CBRA)

31.	 Medlem af følgegruppen for udarbejdelse af vejledning i
planlægning af sundhedsberedskab. Sundhedsstyrelsen. (NE)

14.	 Medlem af redaktionsgruppen for Armoni (CBRA, JAP)

32.	 Vice-president i bestyrelsen for ISIAQ (International Society of
Indoor Air Quality and climate) (HWM).

15.	 Medlem af Forskningsudvalget, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital (CBRA)

33.	 Medlem af DASAMs årsmødeudvalg (HWM, NELL). 

16.	 Sundhedsstyrelsens repræsentant i Erhvervssygdomsudvalget
(JFT)

34.	 Ekspertvurdering vedr. ” Interrelationship between
musculoskeletal problems and mental ill health” til brug for
Workplace Health Expert Committee, der er en uafhængig
rådgivningsgruppe under det engelske arbejdstilsyn (Health
and Safety Executive) (SM).

17.	 Formand, Uddannelsesrådet for Arbejdsmedicin, Region Øst
(JFT)
18.	 Formand, Uddannelsesrådet for Arbejdsmedicin, Region Øst
(AK fra 01.06.18)
19.	 Postgraduat klinisk lektor (AK fra 01.06.18)

35.	 Udvalget for Udredning og Udvikling,
Arbejdsmiljøforskningsfonden (NELL).

20.	 Postgraduat klinisk lektor (JFT)

36.	 Medlem af DASAM’s kursusudvalg (LMB)

21.	 Sagkyndig, Patientklagenævnet (JFT)

37.	 Suppleant for lægeligt medlem i Byfornyelsesnævnet for
Region Hovedstaden (EBP)

22.	 Dansk repræsentant i OCCUSTAT, EU-arbejdsgruppe vedr. 
kriterier for og overvågning af arbejdsbetingede sygdomme (JFT)

38.	 Medlem (YL-YAM) af Uddannelsesrådet for Arbejdsmedicin,
Region Øst. (JAP)

23.	 Medlem af styregruppen for Københavns
Stressforskningscenter (JPB, NELL)

39.	 Medlem (YL-YAM) af Ansættelsesudvalget for Arbejdsmedicin,
Region Øst. (JAP)

24.	 Medlem af bestyrelsen for Selskab for Arbejdmiljø (SAM) (PM)

40.	 Medlem af arbejdsgruppe (”Arbejdsmedicinsk tilsyn”) under
DASAMS visionsudvalg (LMB, JAP, ACC, JJM)

25.	 Medlem i Sygehusberedskabets Antidotberedskabsgruppe
(EBP, NE)
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Kønsforskelle i udviklingen af arbejdsbetingede øvre
bevægeapparatslidelser: En fortsættelse af SHARM-studiet

4. Tekniske heldagsmålinger indenfor 30 forskellige job af
henholdsvis håndleddets bevægelser vil blive benyttet til at
karakterisere ergonomiske eksponeringer for både mænd og
kvinder. Et job- og kønsspecifikt eksponeringsmål vil ved hjælp af
job-, branche- og uddannelseskoder blive koblet til de danske
befolknings- arbejdsmarkedsregistre- og sundhedsregistre med
henblik på at kunne identificere nyopståede tilfælde af henholdsvis
karpaltunnelsyndrom, rodledsartrose, springfinger og Dupuytren’s
kontraktur i en stor befolkningskohorte. 

Resumé
Formålet med projektet er at undersøge kønsforskelle i udviklingen
af arbejdsbetingede lidelser i øvre bevægeapparat. Ved at benytte
tekniske målinger vil vi forsøge at udvikle den videnskabelige
metode, der benyttes i vurderingen af kausal sammenhæng mellem
arbejdsbetingede fysiske risikofaktorer og udviklingen af muskulo
skeletale bevægeapparatslidelser. 

Projektdeltagere:

Resultatet vil forhåbentlig kunne bidrage til at forbedre mulighe
derne for både forebyggelse og rehabilitering i relation til arbejds
relaterede bevægeapparatslidelser for begge køn.

Projektet gennemføres af Ph.d.-studerende Christina Bach Lund,
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. 
Hovedvejleder er Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og
Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Øvrige vejledere er
Gert-Åke Hansson, Arbejdsmedicinsk Klinik, Lund
Universitetshospital og seniorforsker Lau Caspar Thygesen, Statens
Institut for Folkesundhed. Overlæge Sigurd Mikkelsen indgår i
projektgruppen.

Ph.d.-studiet er en del af SHARM-studiet (SHoulder-ARM-studiet),
som er et stort epidemiologisk studie af arbejdsbetingede ekspone
rings-risici for udviklingen af øvre bevægeapparatslidelser. Det er
designet til at undersøge og forklare eventuelle kønsforskelle.
Ph.d.-studiet har to primære mål:
1. At undersøge kønsforskelle i eksponerings-respons-sammen
hæng for udviklingen af subacromielle skulderlidelser i en kohorte
af bygningsmalere.

Tidsramme: 1.12.2015-28.2.2019
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden 910.000  DKK

2. At undersøge kønsforkelle i eksponerings-respons-sammenhæng
for udviklingen af rodledsartrose, springfinger, Dupuytren’s
kontraktur og karpaltunnelsyndrom i befolkningsstudier.

Bør gravide arbejde om natten? PREGNIGHT – et landsdækkende
follow-up studie af graviditets relaterede sygdomme og sygefravær
blandt natarbejdere

3. En tidligere dannet taskeksponeringsmatrice (TEM), baseret på
tekniske målinger at skulderens bevægelser indenfor de hyppigste
arbejdsopgaver indenfor malerfaget, vil blive koblet til besvarelser af
et spørgeskema, der er sendt ud til alle medlemmer af Malerfor
bundet. I spørgeskemaet er malerne blevet bedst om at angive et
gennemsnitligt mål for den tidsmæssige fordeling af de målte
arbejdsopgaver. Koblingen af TEM’en og spørgeskemadata vil give
malerne individuelle eksponeringsmål. Malerne vil blive fulgt i
Landpatientregistret med henblik på identifikation af nyopståede
tilfælde af subacromielle skulderlidelser.

Resumé
Der er sparsom viden om, hvorvidt vekslende eller fast arbejde om
natten påvirker den gravides helbred (graviditetskomplikationer) og
om hvorvidt arbejde om natten er en væsentlig selvstændig
risikofaktor for graviditetsrelateret sygefravær. 
Et gennemgående problem i tidligere undersøgelser er upræcise
oplysninger om arbejdstid og natarbejde, idet disse data oftest er
indsamlet via spørgeskemaer. Et nyt arbejdstidsregister med helt
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præcise dag-til-dag oplysninger om arbejdstid for over 250.000
ansatte i landets regioner fra 2007-2015 giver os nu langt bedre
muligheder for at undersøge helbredsudfald i forhold til
natarbejde under graviditeten. 

der er måder at tilrettelægge natarbejdet på, der er bedre end
andre. 
Projektdeltagere:
Projektet gennemføres af Ph.d.-studerende Paula E. C. Hammer,
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. 
Hovedvejleder er Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling, Bispebjerg Hospital. Øvrige vejledere er Anne Helene
Garde - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Ina O. 
Specth - Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, Sesilje B. 
Petersen - Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg
Hospital og Anja B. Pinborg – Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling,
Hvidovre Hospital.

Projektets formål er derfor at undersøge om natarbejde i løbet af
graviditeten har en skadelig indvirkning på moderens helbred og
sygefravær. Denne viden kan sammen med resultatet af andre
nyere undersøgelser på området bruges som grundlag for en
opdatering af Arbejdstilsynets vejledning vedrørende
arbejdstilrettelæggelse under graviditet. Hovedsigtet er at bidrage
til mere klarhed og mindre usikkerhed om relevante forholdsregler
ved graviditet til gavn for den gravide, for arbejdspladsen og for
sundhedsprofessionelle. 

Tidsramme: 1.1.2016-31.12.2018

Undersøgelsens hovedhypotese er, at døgnrytmeforstyrrelse
relateret til arbejde om natten ledsages af hormonelle forstyrrelser
og adfærdsændringer, som kan kompromittere udvikling af det
normale svangerskab, herunder

Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden 1,8 mio. kr.
Status: Afsluttet. Ph.d. afhandling afleveret d. 28/12/2018. Den
samlede rapport af projektet udarbejdes i løbet af primo 2019.

1. at arbejde om natten medfører øget risiko for følgende
svangerskabskomplikationer:
a. Præeklampsi (svangerskabsforgiftning)
b. Gestationel hypertension (graviditetsbetinget forhøjet
blodtryk)
c. Graviditetsrelateret diabetes
d. Bækkenløsning
e. Fødselsdepression

IPD-Work (Work-related psychosocial factors and health in
subgroups: Individual-participant-data meta-analysis)
Ud fra erfaringer med at mange tidligere undersøgelser har
manglet styrke til at skabe sikker viden om effekten af psykisk
arbejdsmiljø på helbredet, har man samlet et europæisk
konsortium og en europæisk database baseret på tidligere
undersøgelser fra Finland (FPS, HeSSup), Holland (POLS),
Belgien (Belstress), Sverige (SLOSH, WOLF N+S), Frankrig
(Gazel), England (Whitehall II), Danmark (NAK, COPSOQ I+II,
PUMA, PIFT) og Tyskland (HNR) som tilsammen omfatter ca. 
170.000 personer. Dermed bliver der styrke til at analysere flere
detaljer, end man har kunnet i de enkelte studier. Data er samlet i
2010-1, og der er publiceret om psykiske arbejdsmiljøforhold og
rygning, alkohol, overvægt og fysisk inaktivitet, samt hjertekarsygdom. I 2013 planlægges artikler om sammenhænge mellem

2. at natarbejde er en markant uafhængig risikofaktor for
graviditetsrelateret sygefravær
3. at natarbejdende gravide med tidligere komplikationer under
svangerskab eller negative graviditetsudfald er mere sårbare og
dermed har en større risiko for komplikationer eller sygefravær,
end natarbejdende gravide uden tidligere komplikationer. 
Såfremt det viser sig at natarbejde er forbundet med nævnte
svangerskabskomplikationer eller sygefravær vil vi undersøge om
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psykisk arbejdsmiljø og slagtilfælde, sukkersyge, depression og
mentalt helbred, bevægeapparatslidelser, luftvejssygdomme, kræft
og nedsat arbejdsevne.

både psykosociale, biomekaniske, fysiske og udvalgte kemiske
arbejdsmiljøpåvirkninger (såkaldte jobeksponeringsmatricer JEM). 
Perspektivet er med tiden at påkoble flere specifikke
arbejdsmiljødata og på den måde skabe en værdifuld forsknings
ressource, som skal være åben over for andre forskere nationalt
og internationalt. Diskretionshensyn tilgodeses ved at opbygge
databasen på en platform på Danmarks Statistik, hvor der er stor
datasikkerhed, og hvorfra der ikke kan udtrækkes data, som ikke
er fuldt anonymiserede. 

Projektet koordineres af Mika Kivimäki, øvrige ledende forskere er
Töres Theorell, Reiner Rugulies og Nico Dragano. Desuden
medvirker forskere fra alle del-studier, herunder Marianne Borritz
(PUMA) her fra afdelingen. 
Funding Finnish Work Environment Fund, the Academy of
Finland, the Swedish Research Council for Working Life

Projektdeltagere:

and Social Research, the German Social Accident Insurance, the
Danish National Research Centre for the Working

Projektet koordineres af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved
Bispebjerg Hospital (Jens Peter Bonde, Esben M. Flachs og Sesilje
B. Petersen) og gennemføres i et samarbejde med NFA, Kræftens
Bekæmpelse, Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus, Arbejdsmedicinsk
Klinik i Herning, Københavns Universitet og Danmarks Statistik.

Environment, the BUPA Foundation, the Ministry of Social Aff airs
and Employment, the Medical Research Council, the Wellcome
Trust, and the US National Institutes of Health.

Tidsramme: 2015-2019
DOC*X: En landsdækkende arbejdsmiljøkohorte med job- og
eksponeringsdata – en åben forskningsressource

Bevilling: Arbejds- og Miljøforskningsfonden DKK 7.144 mio.

Resumé:

Kognitiv funktion samt biologiske og psykopatologiske forskelle
ved arbejdsrelateret stress og depression

Formålet er at etablere en åben international forskningsressource
på arbejdsmiljøområdet for at fremme tids- og omkostningseffek
tive undersøgelser af arbejdsmiljøhelbred og arbejdsmarkeds
tilknytning og for at samle arbejdsmiljøforskningen inden for for
skellige områder.

Resumé:
Depression og stresstilstande deler symptomer, men er også
forskellige. Ikke sjældent er der usikkerhed om den egentlige
diagnose hos den enkelte person, hvortil nyere forskning peger
på, at tilstandene kan have forskellig biologi. Endvidere klager
mange patienter med arbejdsrelateret stress over nedsat kognitiv
funktion, hvilket underbygges med neuropsykologiske
undersøgelser i nyere forskning. Imidlertid er der ikke sikker viden
om sammenhænge med disse kognitive vanskeligheder.

Dansk sundhedsforskning har høstet stor international anerken
delse for resultater opnået ved brug af offentlige registre, men
arbejdsmiljøforskningen halter noget bagefter – blandt andet fordi
oplysninger om arbejdsmiljø ikke indgår i disse registre. Det er
hovedformålet med dette projekt at råde bod herpå ved at oprette
en landsdækkende population af alle erhvervsaktive i perioden
1964-2013 med oplysninger om fag og branche gennem livet. På
grundlag af jobtitel og branche tilføjes hver enkelt persons
specifikke oplysninger om den enkeltes livslange udsættelse for

I projektet vil indgå 30 patienter indlagt på Rigshospitalet med
depression, 30 patienter henvist til AMED med arbejdsrelateret
stress samt data fra raske kontrolpersoner.
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Projektets formål er at undersøge forskelle i biologiske stressmarkører mellem patienter med depression, patienter med
arbejdsrelateret stress og raske kontrolpersoner. Endvidere
undersøges forskelle mellem psykiske symptomer blandt alle
forsøgsdeltagerne samt associationer mellem kognitiv funktion,
biologiske stress-markører og psykiske symptomer hos patienter
med arbejdsrelateret stress.

Hovedstaden. Disse undersøgelser vil med information om
organisatoriske ændringer ned til det laveste ledelsesniveau danne
basis for at undersøge ændringer i arbejdsklima og nyopstået
sygefravær, udskrivning af medicin, samt diagnose af stressrelaterede sygdomme (fx hjertesygdom, depression, angst) som
funktion af organisatoriske ændringer i perioden forud for
TrivselOP-undersøgelserne i 2011 og 2014.

Projektdeltagere: Fra AMED deltager Johan Høy Jensen, Nanna
Hurwitz Eller og Jens Peter Bonde. Fra Psykiatrisk Center
København, Rigshospitalet, deltager Ditte Høyer Rotvig, Martin
Balslev Jørgensen og Jeanett Østerby Bauer.

Projektdeltagere
Projektet gennemføres af ph.d.-studerende, Johan Høy Jensen,
under vejledning af Jens Peter Bonde og Esben Meulengracht
Flachs fra AMED ved Bispebjerg Hospital, samt Naja Hulvej Rod
fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Janne Skakon, det
Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Tidsramme: 01.01.2016-31.12.2018
Bevilling: Til projektets gennemførsel har Lundbeckfonden bevilget
140.000 DKK og Gerhard Linds legat har bevilget 65.000 DKK. 

Tidsramme: 01.12.2015-01.12.2018
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 1,8 mio. DKK
til gennemførsel af projektet.

Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i den offentlige
sektor
Resumé

Mandlig infertilitet som markør for sygdom senere i livet

Det moderne arbejdsliv er under indflydelse af hyppige organisa
toriske ændringer, og der er ikke udsigt til, at ændringstakten
bliver mindre. Omorganisering kan påvirke trivsel og arbejdsklima
positivt, men flere undersøgelser tyder på, at organisatoriske
ændringer på arbejdspladsen kan føre til forringet arbejdsklima,
øget sygefravær og stress-relateret sygdom blandt de berørte.

Resumé:
Det er velkendt, at nedsat forplantningsevne hos mænd er relate
ret til svangerskabskomplikationer og negative graviditetsudfald. 
Det er dog uvist om nedsat forplantningsevne, som manifesterer
sig i de tidligere år, også er en forløber for sygdom senere i livet. 
Der er indikationer på, at mænd med nedsat sædkvalitet har en
højere dødelighed, samt at mænd med nedsat forplantningsevne
hyppigere udvikler testikelkræft.  Der er dog ganske få studier som
har undersøgt, om infertile mænd har en øget risiko for non-ma
ligne sygdomme. 

Hovedformålet med projektet er at undersøge positive og negative
konsekvenser af organisatoriske ændringer for arbejdsklimaet,
sygefravær og stress-relaterede sygdomme for at kunne give
beslutningstagere bedre grundlag for at prioritere indsatsen mod
utilsigtede virkninger, når omstruktureringer planlægges og
iværksættes.

I dette studie belyses, om infertilitet i de yngre år er en markør for
udvikling kroniske sygdomme og dødelighed.  Som led i studiet
følges mænd, som har fået konstateret et fertilitetsproblem ved
IVF klinikker i Danmark, via de danske sygdomsregistre i forhold

Projektet bruger data fra TrivselOP undersøgelserne fra 2011 og
2014, som undersøgte arbejdsklimaet blandt de ansatte i Region
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til risiko for en række non-maligne sygdomme og dødelighed. 

som i en af de fem regioner i perioden 2007-2013 har fået løn
udbetaling via Silkeborg Løn eller KMD (n=190.000 kvinder). 
Graviditeter identificeres ved kobling til landspatientregisteret,
hvor udfaldsvariablene også identificeres (spontane aborter,
dødsfødsler, for tidligt fødte børn og fødselsvægt samt hypospadi
og kryptorkisme hos sønner). Ved kobling til DAD indhentes data
om natarbejde gennem hele svangerskabet for alle graviditeter. 

I dette studie har raske mænd med normal fertilitet fungeret som
kontroller for de mænd, som har nedsat fertilitet. Ny viden af
denne karakter vil have betydning for forståelsen af infertilitet
såvel som de mekanismer, som leder til sygdom senere i livet, og
kan i bedste fald anvendes til forebyggelse.
Projektdeltagere: Projektet gennemføres af Clara Helene Glazer
(ph.d.-studerende) under hovedvejledning af Jens Peter Bonde. 
Andre projektdeltagere: Lone Schmidt fra institut fra
folkesundhedsvidenskab, Aleksander Giwercman fra Lunds
Universitet, Elvira V. Brauner fra vækst og reproduktion, Sandra
Søgaard Tøttenborg fra AMED samt Anja Pinborg fra
fertilitetsklinikken på Rigshospitalet. Projektet er en del af
Øresundssamarbejdet ReproUnion, som er en sammenslutning af
danske og svenske specialister indenfor reproduktiv medicin. 

Projektdeltagelse: projektet gennemføres af Ina Olmer Specht
(postdoc) i samarbejde med Jens Peter Bonde, Anne Helene
Garde, Åse Marie Hansen og Ann D Larsen fra NFA, Jonni Hansen
fra Kræftens Bekæmpelse og Henrik Kolstad fra Aarhus
Universitet. 

MAGAM II – et fælleseuropæisk overvågningsprojekt om
øjeneksponeringer for husholdningskemikalier.

Tidsramme: 1.1.2016-01.07.2019, Bevilling: ReproUnion

Resume:
En række europæiske forgiftningsrådgivninger er gået sammen
om en et-år varende overvågning af øjeneksponeringer for
husholdningskemikalier. Hver gang Giftlinjen kontaktes om en
øjeneksponering, indsamles detaljerede eksponeringsoplysninger
og beskrivelse af hændelsen. Specielt tiden til start på førstehjælp
er en kritisk faktor. Efter afslutning på behandlingen kontaktes
patienten igen med henblik på at vurdering af outcome.

Night work and negative pregnancy outcomes
A register based study investigating associations between night
work and spontaneous abortions, stillbirth, preterm birth, birth
weight, as well as cryptorchidism and hypospadias in sons.
Resumé:
Arbejde om natten er udbredt, og omfanget forventes ikke at blive
mindre. Der er begrundet mistanke om, at natarbejde kan være
forbundet med øget risiko for komplikationer under graviditeten,
men vores viden er usikker og utilstrækkelig til at danne grundlag
for rational rådgivning eller regulering. Med etablering af den
danske arbejdstidsdatabase (DAD) er det muligt at adressere
nogle af de væsentligste svagheder i tidligere undersøgelser og
klarlægge, om natarbejde er forbundet med en overrisiko for
komplikationer i graviditeten i Danmark. 

Projektdeltagelse: Fra DK deltager Ellen B. Pedersen og Niels
Ebbehøj
Tidsramme: 01.01.15 - 31.07.16  Bevilling: Europæisk kemisk
brancheforening IPSC har bevilget 9.800 €. 

Undersøgelsen omfatter samtlige danskfødte kvinder i fertil alder,
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Aktiv Gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre fravær.
AGp-projektet.

Bonde, Overlæge Charlotte Brauer og Gæsteforsker Per Åkesson
Malmros.

Resumé:

Finansiering: Projektet er finansieret af
Arbejdsmiljøforskningsfonden med 3,4 mio. Kr. 

Af alle danske kvinder er 1/3 langtidssygemeldt under graviditeten
og i gennemsnit i 48 dage. Oftest skyldes fraværet almindelige
graviditetsgener såsom kvalme, træthed og lændesmerter, der
forstærkes af belastninger i arbejdsmiljøet. Danske studier har vist
sammenhæng mellem arbejdsbelastninger og sygefravær, og
observationelle studier har indikeret, at ændring i arbejdsforhold
kan reducere sygefraværet.

Tidsplan: Projektet løber fra 01.09.2016- 01.09.2020. Er aktuelt i
interventionsfasen.

Hermed en kort beskrivelse af det projekt vi har med Team
Arbejdsliv. Det er TeamArbejdsliv der leder projektet. Ud over os
deltager NFA. Sluttidspunktet er fastsat til ultimo marts. Vores del
af bevillingen er 240.000 incl. overhead.

omfang har været anvendt siden 1920’erne frem til et verdensom
spændende produktionsforbud i 1970’erne, da det viste sig, at
stofferne nedbrydes langsomt og ophobes i natur og mennesker. 
Man har ment, at mennesker først og fremmest er udsat via
kosten, men nu er det kommet frem, at fugemasse og maling i
boliger kan medføre en flerfold højere eksponering. Det er fortsat
uafklaret, om det har sundhedsmæssige konsekvenser. 

Udredning om mobilisering af forskningsbaseret viden om
arbejdsmiljø
Resumé:

TILLÆGSPROJEKT:
Lederes erfaringer med Aktiv Gravdipolitik – et kvalitativt studie
med brug af fokusgruppe interviews

Formålet med vores projekt er at undersøge, om undervisning af
nærmeste ledere i Aktiv Gravidpolitik, hvor arbejdet forsøges
tilpasset den gravide medarbejder, nedsætter det
graviditetsrelaterede sygefravær.

Ved brug af fokusgruppe interviews med de involverede ledere (i
interventionsstudiet) vil vi systematisk og mere dybdegående
undersøge ledernes oplevelser af samarbejdet med gravide
medarbejdere og særligt deres erfaringer med anvendelse af Aktiv
Gravidpolitik.

Undervisningen af ledere kommer til at bestå af et 3 timers
seminar indeholdende undervisning i nyeste viden inden for
graviditet og arbejdsbelastninger, regler på området og viden om
nødvendige ergonomiske, hygiejniske, farmakologiske og rent
personalemæssige forhold i forbindelse med graviditet. Derudover
vil der være introduktion til et konkret værktøj Aktiv Gravidpolitik
(inkl. udlevering af materiale), som kan benyttes i tilgangen til den
gravide medarbejder.

Projektdeltagelse:
Projektleder er læge, postdoc Luise Mølenberg Begtrup, der også
er projektleder på det primære studie. Fokus gruppe interviews
gennemføres af Jordemoder, phd. Mette Grønbæk Backhausen,
Sjællands Universitetshospital og Jordemoder, Cand. Scient san
Mette Langeland Iversen, Sjællands Universitetshospital. Med i
analyse af data er desuden Luise Mølenberg Begtrup,
Sygeplejerske, phd. Thora Skodshøj Thomsen, Sjællands
Universitetshospital og læge Margrethe Borado Skjöld. 

Undersøgelsen er en kontrolleret interventionsundersøgelse, der
skal foregå på hospitaler i Region H og Region Sjælland. Der
trækkes lod på afdelingsniveau mellem 1) Undervisning af
afdelingens 1.linje ledere og 2) Vanlig praksis. Efter afholdelse af
seminarer løber interventionsperioden 1 år. Data består af
sygefraværsdata på incidente gravide medarbejdere og
spørgeskemadata fra de gravide medarbejdere og inkluderede
ledere (før lodtrækning og efter interventionsperiode). 

Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 344.051
kr til tillægsprojektet. 
Tidsramme: 1.11.2018- 1.2.2020. Har aktuelt rekrutteret ledere fra
Region H. til deltagelse i de første to fokusgruppe interviews i
februar 2018.

Projektdeltagere:
Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital:
Læge, Postdoc Luise Mølenberg Begtrup, Professor Jens Peter

HESPERUS EPI har til formål at undersøge sammenhængen
mellem udsættelsen for PCB i indendørsluft og risikoen for
udvikling af hjerte-karsygdomme, type 2 diabetes og cancer, og
hvordan PCB-eksponering under graviditeten er relateret til
fosterskader og neurotoksiske effekter i afkom. HESPERUS BIO
har til formål at undersøge effekten af føtal PCB-eksponering på
reproduktionsevne hos drengeafkom.  

Projektet gennemfører en litteratursøgning af den internationale
litteratur som har inddraget problematikken om vidensmobilise
ring og udveksling mellem forskere og forskningsbrugere. På
baggrund af litteratursøgningens resultater, gennemføres et antal
dialogseminarer med forskningsbrugere. Resultaterne sammen
fattes i en hvidbog. Målet er at bidrage til en drøftelse af hvordan
brugen af forskningsresultater kan fremmes, understøttes og
kvalitetsvurderes. Hvidbogen forventes at identificere forskellige
tilgange til vidensmobilisering, udvælge og sammenfatte forskel
lige modeller og metoder til aktiviteter der kan fremme udveksling
og videndeling om arbejdsmiljø. Endelig vil der blive peget på
hvordan omsætning af forskningsbaseret viden til handling kan
fremmes i det danske arbejdsmiljøsystem.

Projekterne anvender data på PCB-indholdet i indendørsluften i to
almennyttige boligbyggerier opført før og efter PCB-forbud. Det
gør det muligt at sammenligne høj og lavt eksponerede popu
lationer med balanceret socioøkonomisk og geografisk position. 
Ved brug af CPR-registeret har vi identificeret alle mænd, kvinder
og børn, der bor, eller har boet i disse boligbyggerier og ved at
bestemme PCB eksponeringsgraden på individniveau kan vi
relatere dette til sundhedsudfald bestemt i de danske sundheds
registre for den eksponerede selv samt sædkvalitet og reproduk
tionshormoner indsamlet blandt 200 drenge til eksponerede og
ueksponerede mødre. 

Projektdeltagelse: Projektledelsen ligger hos Team Arbejdsliv. 
Herudover deltager NFA. Fra AMED deltager forsker Per Malmros.
Finansiering: Projektet er finansieret af AMFF. AMED indgår med
lønbudget på 240.000 DKK.

Projektdeltagere:

Tidsramme: 2018-marts 2019

Projektleder for begge projekter er postdoc Sandra Søgaard
Tøttenborg (BBH). PhD studerende Laura Deen (BBH) har det
daglige ansvar for HESPERUS EPI under vejledning af professor
Jens Peter Bonde (BBH), adjungeret professor Karin Sørig
Hougaard (NFA), læge Harald William Meyer (BBH) og adjunkt
Alice Jessie Clark Lyth (KU). Øvrige projektdeltagere er:
medicinstuderende Ane Berger Bungum (BBH), statistiker Esben
Meulengracht Flaschs (BBH), læge Niels Erik Ebbehøj (BBH) og

Sundhedseffekter af eksponering for lav-klorerede PCB’er i
indendørsluften (HESPERUS EPI og HESPERUS BIO)
Resumé:
Polyklorerede bifenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som i stort
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læge Ellen Bødker Pedersen (BBH), seniorforsker Marie Frederik
sen (NFA), professor Lars Gunnarsen (SBi), projektleder Thomas
Hougaard (Golder Associates AS) og seniorforsker Elvira Braüner
(Rigshospitalet). 

livsstilseksponeringer under graviditeten (forbrug af paracetamol
og ibuprofen, body mass indeks før graviditeten samt vægtstig
ning under graviditeten, rygning og alkoholforbrug samt psyko
sociale stressorer). 

Tidsramme: 15.11.2016 – 31.12.2021

Projektdeltagere:

Bevilling: HESPERUS BIO er finansieret af Det Frie Forskningsråd
og Kong Christian den Tiendes Fond har bevilget henholdsvis 1,8
mio. DKK og 25.000 DKK. HESPERUS EPI udføres med bevilling
fra RealDania (1,6 mio. DKK), Landsbyggefonden (1.6 mio. DKK),
Grundejernes investeringsfond (750.000 DKK) og fra Bispebjerg
og Frederiksberg Hospitals interne forskningsmidler (128.600 DKK)

Projektleder er post doc Sandra Søgaard Tøttenborg. Studier af
folsyre og phtalater varetages af postdoc Birgit Bjerre Høyer
(BBH/AU), mens studier om perfluorerede stoffer og rygning
varetages af PhD studerende Katia Keglberg Hærvig (BBH) under
vejledning af professor Jens Peter Bonde (BBH), adjungeret
professor Karin Sørig Hougaard (NFA), Aleksander Giwercman
(LU), Gunnar Toft (AU), Cecilia Ramlau-Hansen (AU), professor
Jørn Olsen (AU) og Anne Marie Nyboe Andersen (KU). 

Føtal programmering af sædkvalitet (FEPOS)

Tidsramme: 01.12.2015-30.11.2018

Resumé:

Ph.d.-projekt: 1.2.2016-07.06.2020

Mange dyreeksperimentelle undersøgelser har påvist sammen
hæng mellem udsættelse for industrikemikalier og andre hormon
forstyrrende eksponeringer i fosterstadiet og påvirkning af helbred
hos afkommet senere i livet. Programmeringsteorien foreslår, at et
uegnet miljø i kritiske eller følsomme perioder af fostrets udvikling
kan resultere i langtidseffekter på organismen og dermed øge
risikoen for udviklingen af forskellige sygdomme, herunder nedsat
forplantningsevne. 

Bevilling: FEPOS er finansieret af ReproUnion (4.1 mio. DKK),
Lundbeck (1.6 mio DKK), Region Hovedstaden (467.688 DKK),
Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis’ Legat
(427.288 DKK), Axel Muusfelts Fond (35.500 DKK), A.P. Møller
Fonden for Lægevidenskabens Fremme (68.000 DKK), BispebjergFrederiksberg Hospitals Interne Forskningsfond (100.000 DKK). 

I FEPOS undersøger vi, hvordan udsættelsen for miljøkemikalier
og livsstil under graviditeten påvirker sædkvalitet og reproduk
tions]]hormoner blandt ca. 1000 nu voksne sønner. 

Er repetitivt arbejde årsag til lidelser i hænder, albuer, skuldre og
nakke, og fører det til erhvervsskifte eller arbejdsophør?
Resumé:

Studiet bliver udført som et prospektivt kohortestudie på basis af
blodprøver og spørgeskemaoplysninger fra mor-søn par fra
fødselskohorten ’Bedre Sundhed i Generationer’. Biomarkører for
mandlig fertilitet er sædkvalitet og niveau af
reproduktionshormoner i blodet. Disse undersøges som funktion
af kemikalier i blod fra mændenes mødre, taget under graviditeten
(phthalater, perfluorerede stoffer, cotinin) samt selvrapporterede

Formålet med dette projekt er at undersøge
1) om repetitivt arbejde, der foregår uden større kraftanvendelse
(fx frisør- og bioanalytikerarbejde), øger risikoen for udvikling af
behandlingskrævende smerter i hænder, albuer, skuldre og nakke
og
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2) om smertetilstande i hænder, albuer, skuldre og nakke i
forbindelse med denne type arbejde øger risikoen for erhvervs
skifte eller arbejdsophør.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Øvrige
vejledere er Charlotte Brauer, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital og seniorforsker Lau Caspar Thygesen,
Statens Institut for Folkesundhed. Med i projektgruppen er også
ph.d.-studerende Christina Bach Lund og Statistiker Esben
Meulengracht Flachs.

Baggrunden er, at man i tidligere studier har haft vanskeligheder
ved at vurdere om repetitivt arbejde i sig selv, dvs. arbejde med lav
kraftanvendelse, medfører lidelser i hænder, albuer, skuldre og
nakke, og om det medfører erhvervsskifte eller arbejdsophør.

Tidsramme: 1.8.2018-28.2.2021

Projektet vil benytte oplysninger fra 3 kohorter dannet fra
PensionDanmarks sundhedsordning (ca. 500.000 personer),
Frisørundersøgelsen i 2009 (alle danske frisører uddannet i
perioden 1985-2007 fra de danske frisørskoler (7840 frisører))
samt SHARM-II-kohorten (objektivt målte ergonomiske
belastninger for 30 fag (ca. 1.000.000 personer).

Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden 1,8 mio. kr. og Videncenter
for Frisører 600.000 kr.

Elektroniske målinger af ergonomiske eksponeringer i øvre
bevægeapparat

Graden af repetitivt arbejde og kraftanvendelse ved forskellige
typer arbejde bestemmes ved ekspertvurderinger og objektive
målinger i job-eksponerings-matricer, der omfatter et bredt
spektrum af forskellige typer arbejde og ergonomiske belastninger
af hænder, albuer, skuldre og nakke. I en enkelt delundersøgelse
anvender vi et eksponeringsmål baseret på de deltagende
personers egne oplysninger, men i et prospektivt design. Vi vil
benytte registerbaserede kilder til indhentning af data vedr. 
smertetilstande i hænder, albuer, skuldre og nakke, og vedr. 
erhvervsskifte og arbejdsophør. Oplysninger om eksponering og
udfald (smertetilstande og arbejdsmæssige konsekvenser)
registreres således uafhængigt af hinanden, hvilket er vigtigt for
fortolkningen af, om arbejdet er en sandsynlig årsag til de nævnte
udfald.

Resumé:
Formålet med dette projekt er at gennemføre objektive, noninvasive målinger af bevægelser i håndled, skuldre og nakke på en
fuld arbejdsdag indenfor 3 fag, elektrikere, bioanalytikere og
frisører, hvor arbejdet er karakteriseret ved i perioder at være
udpræget repetitivt.
Disse måledata vil supplere data fra en række andre fag, samlet på
Avdelning för Arbets- och Miljömedicin i Lund, Sverige. Måledata
udgør en karakteristik af repetition og position i øvre
bevægeapparat (nakke, skuldre, hænder) og kan sammenlignes
med lignende data for de øvrige fag. Disse måledata kan indgå
som mål for eksponering i analyser af risiko for at udvikle lidelser i
øvre bevægeapparat, hvilket allerede er gennemført for visse
lidelser. På sigt kan brug af måleudstyr potentielt introduceres i
det arbejdsmedicinske kliniske arbejde til karakterisering af den
individuelle risiko for specifikke lidelser.

Projektets resultater vil tilsammen udgøre et robust grundlag for
vurderingen af, om de anførte sammenhænge faktisk eksisterer,
og vil dermed kunne danne baggrund for en relevant
forebyggelsesindsats indenfor berørte faggrupper.

Forskningsprojektet indebærer elektro-goniometriske og elektroinklinometriske målinger af personer inden for udvalgte relevante
faggrupper og gerne for begge køn. Der foretages 10-12
heldagsmålinger indenfor 3 forskellige fag (frisører, elektrikere,

Projektdeltagere: Projektet gennemføres af Ph.d.-studerende
Jonathan Aavang Petersen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital. Hovedvejleder er Jane Frølund Thomsen,
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Østerbroundersøgelsen
bioanalytikere). Der foretages målinger af nakkens, skulderens og
håndens bevægelser i løbet af en almindelig arbejdsdag.

dermed bidrage til en mere fokuseret målrettet forebyggende
indsats.

Af Gorm Boje Jensen

Projektdeltagere: Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
Bispebjerg Hospital: Ph.d.-studerende Jonathan Aavang Petersen,
Ph.d.-studerende Christina Bach, Overlæge Charlotte Brauer,
overlæge Jane Frølund Thomsen. Fra Avdelning for Arbets- och
Miljömedicin, Lund: Henrik Enquist og Camilla Dahlqvist.

Projektet er baseret på data fra PRISME og MODENA kohorten,
hvor knapt 4.000 offentlige ansatte organiseret i omkring 400
arbejdsenheder i Region Midt har besvaret spørgeskemaer med 2
års mellemrum i 2007, 2009 og 2011.

I 1970’erne øgedes forekomsten af Iskæmisk Hjertesygdom, det vil
sige åreforkalkningssygdom i hjertets kransårer, blodprop i hjertet
og hjertekrampe. Dødeligheden steg i Danmark ligesom de øvrige
vestlige lande, og der kunne ikke øjnes en ende på stigningen. 
Der var ingen effektiv behandling, og den eneste mulighed
syntes at være befolkningsbaserede forebyggende tiltag.  Dertil
krævedes mere viden om sygdommens udbredelse i befolkningen,
risikofaktorer og deres forekomst, den socioøkonomiske baggrund
og behandlingsbehovet i befolkningen. Derfor var der i forskellige
lande startet epidemiologiske undersøgelser, der skulle belyse
disse forhold. 

Projektdeltagere: Projektet gennemføres af ph.d. studerende, Laura
Aviaja Rudkjøbing, under vejledning af Professor Jens Peter Bonde
fra AMED Bispebjerg Hospital samt Professor Åse Marie Hansen
fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet,
Professor Reiner Rugulies fra NFA og Professor Henrik Kolstad
ansat ved Dansk Ramazzini Center, Århus Universitetshospital og
øvrige medlemmer af PRISME-gruppen.  

Tidsramme: 1.4.2018-1.2.2019
Finansiering: Frisørforbundet, Elektrikerforbundet og Danske
Bioanalytikere yder en økonomisk støtte i form af 25.000 kr. hver.

Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø og individuel
sårbarhed for opståen af mobning på arbejdspladsen?
En undersøgelse af forhold på arbejdspladser, der over tid kan føre
til mobbekulturer.

undersøgelser og elektrokardiografi.  Personundersøgelserne blev
udført af trænede sygeplejersker og laboranter.
Siden er der foretaget opfølgende personundersøgelser 1981-83,
1991-4, 2001-4 og 2011-15.  De undersøgte personer er ligeledes
fulgt gennem offentlige registre, især Det Centrale Personregister
og Landspatientregistret.  Der er således opbygget en meget stor
database med detaljerede helbredsoplysninger om i alt ca. 24.000
personer, hvoraf nogle er fulgt i 40 år. 
Østerbroundersøgelsen blev allerede i 1981 tilknyttet Arbejdsog Miljømedicinsk Afdeling, først ved Rigshospitalet, og senere
sammen med Arbejdsmedicinerne flyttet med til Bispebjerg
Hospital.  Lige nu har Østerbroundersøgelsen lokaler på
Frederiksberg Hospital.

Tidsramme: 1.9.2017 – 31.12.2020. 
Finansiering: Projektet er finansieret af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Resumé:
Mobning rapporteres hyppigt på danske arbejdspladser og er i
store undersøgelser af høj kvalitet sat i forbindelse med markant
øget risiko for depression og vedvarende helbredsklager. Derimod
er der kun få studier af hvilke forhold på arbejdspladsen, der er
forløbere for rapportering af mobning, og særligt er der ingen
studier, som eksplicit vedrører arbejdsmiljøkarakteristika målt på
gruppeniveau, hvor alle medarbejders vurdering af arbejdsmiljøet i
en arbejdsenhed sammenvægtes. Dette håber vi på at kunne
belyse med dette projekt hvis formål er at undersøge i hvilket
omfang det psykosociale arbejdsmiljø prædikterer senere
rapportering af mobning samt den relative betydning af disse
faktorer (hvad er vigtigt og hvad er mindre vigtigt) og hvordan
personlige karakteristika påvirker denne sammenhæng.  

Den daværende chef for Hjerteafdelingen på Rigshospitalet,
professor dr.  med.  Anders Tybjærg Hansen mente, at der burde
laves en tilsvarende undersøgelse i Danmark, og Professor dr. 
med. Gorm Boje Jensen lavede derfor sammen med dr. med. Peter
Schnohr, udkastet til en stor befolkningsundersøgelse i København:
Østerbroundersøgelsen.  Rigshospitalets statistiker, cand.  act. 
Jørgen Nyboe deltog også i planlægningen.

Østerbroundersøgelsen finansieres af en bevilling fra Region
Hovedstaden, tillige suppleres med bidrag fra private fonde. 
I 2018 har Brdr.  Hartmanns Fond bevilliget et beløb til
Østerbroundersøgelsen.
Opbygning og vedligeholdelse af Østerbroundersøgelsen har været
en usædvanlig kraftanstrengelse, og der er investeret betydelige
midler og ikke mindst velvilje fra de fremmødte frivillige deltagere.  
Udnyttelsen af databasen er blevet optimeret ved at andre forskere
er blevet inddraget. Den nuværende styregruppe består af forskere,
der har været og fortsat er aktive i Østerbroundersøgelsen og har
medvirket til udnyttelse af data og rekruttering af yngre kræfter i
ph.d.- eller disputats-forløb.  Østerbroundersøgelsen har derfor
også bidraget til udforskning af andre af de store folkesygdomme,
for eksempel KOL, blodtrykssygdom, gigtlidelser, cancersygdomme,

Protokollen og de nødvendige tilladelser til undersøgelsen
blev færdiggjort i løbet af 1974-5 og en bevilling blev skaffet fra
Hjerteforeningen.  Undersøgelsen, der endte med at omfatte
20.000 tilfældigt udvalgte mænd og kvinder i alderen fra 20 år
og opefter, startede personundersøgelse 1. februar 1976 og 14.273
deltagerne (75 %) var færdigundersøgt i april 1978.  Deltagerne
udfyldte et spørgeskema med oplysninger om helbredsforhold,
livsstil og socioøkonomiske omstændigheder og gennemgik en
fysisk undersøgelse inklusive lungefunktion, blodtryk, biokemiske

Vi forventer at projektet kan bidrage til en dybere forståelse af
processer, der over tid kan føre til udvikling af mobbekulturer, og
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Forskning
og undersøgelser af betydningen af livsstilsfaktorer som
tobaksrygning, alkoholforbrug, fysisk aktivitet og psykosociale
forhold.  Som den første befolkningsundersøgelse i Danmark
gennemførtes allerede i 1991-4 isolering af arvemateriale (DNA)
fra alle deltagere, hvilket også har medvirket til undersøgelsens
internationale gennemslagskraft. 
Der er publiceret i alt 1110 artikler, 86 ph.d.-afhandlinger og 24
doktordisputatser fra Østerbroundersøgelsen.  I 2018 publice
redes 43 artikler og 2 ph.d.-afhandlinger med data fra Østerbro
undersøgelsen, se referenceliste.
Årsmødet blev afholdt d. 12. april 2018.
Styregruppe:

Professor dr. med. Gorm Boje Jensen (Formand)
Med. chef, speciallæge, dr.med. Peter Schnohr
Seniorforsker, Merete Appleyard
Professor dr. med. Peter Lange
Professor dr. med. Morten Grønbæk
Professor dr. med. Børge Nordestgaard
Professor dr. med. Eva Prescott
Professor, emeritus dr. med. Finn Gyntelberg
Professor dr. med. Anne Tybjærg Hansen
Professor dr. med. Stig Egil Bojesen
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Jonathan Aavang Petersen

Reservelæge (H)

JAP

Vivi Andersen

Specialist

VA

Janne Julie Møller

Reservelæge (I)

JJM

Marie Elisabeth Hole

Reservelæge (I)

MEH

Forskningsenheden

Marie Sturesson Christiansen

Reservelæge (I)

MSC

Jens Peter Bonde

Professor, overlæge

JPB

Mie Bülow

Reservelæge (H)

MB

Hanne Tulinius

Prof. sekr., specialist

HTU

Naomi Rebecca Rosenberg

Reservelæge (I)

NRR

Ane Berger Bungum

Forskningsårsstud.

ABB

Signe Brøker Bidstrup

Reservelæge (I)

SBB

Anne Marie Ladehoff Thomsen

Videnskabelig assist.

AMLT

Sofie Vestergaard Juul

Reservelæge (I)

SVJ

Birgit Bjerre Højer

Postdoc

BBH

Sol Yung Schjørring

Reservelæge (I)

SYS

Camilla Ditlev L. Johannesen

Forskningsårsstud.

CDLJ

Stinna Skaaby

Reservelæge (I)

SS

Clara Helene Glazer

Ph.d.-studerende

CHG

Sudakaran Gnanasegaram

Reservelæge (I)

SG

Christina Bach Lund

Læge/ph.d-stud.

CBL

Yuki Maria Fukuda Andersen

Reservelæge (I)

YA

Esben Meulengracht Flachs

Statistiker

EMF

Maja Hvid Fisker

Reservelæge (I)

MHF
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Østerbroundersøgelsen
Jacob Louis Marrot

Magister

Anne Birgitte Hjuler Ammari

Sekretariatsleder

Annette Buus le Fevre

Kontorassistent

Carsten Christiansen

Kontorassistent
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Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bispebjerg Bakke 23F, Opgang 20 F
2400 København NV
arbejdsmedicin.bispebjerghospital@regionh.dk
Tlf.:  3863 6172
Fax:  3863 9790

Arbejds- og
Miljømedicinsk Afdeling
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er den eneste arbejdsmedicinske klinik i Region Hovedstaden
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