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den tidligere asbestudsættelse, symptomer, røntgenbilleder og
lungefunktion. 
Vi har i løbet af året haft fokus på at konkretisere og fokusere vores
indsats over for patienter, der på grund af sygdom er ved at miste
fodfæstet på arbejdsmarkedet.  Vi har målrettet arbejdet med at
skræddersy tilbud, der indebærer involvering af arbejdsplads og
kommune, så vidt muligt inden patienten mister jobbet. Vi oplever
her et vældig godt og effektivt samarbejde med de kommunale
sagsbehandlere og fastholdelseskonsulenter, hvor vores kendskab
til patienten og arbejdsforholdene fremmer de gode løsninger.
Vi har hentet forskningsbevillinger hjem, løst opgaver fra
Arbejdstilsynet, holdt informationsmøder på virksomheder og i
fagforeninger, undervist medicinstuderende, jordemoderelever
og andre.  Vi har internt introduceret og uddannet vores egne
kommende og lovende speciallæger.  Vi har besvaret daglige
forespørgsler om kemikalier, svampe, hugormebid og anden gift. 
Vi har planlagt konferencer og forskningsdage og taget udenlands
for at lære mere og nyt i andre forskningsmiljøer. Vi har afsluttet
spændende forskningsprojekter med afklaring af vigtige spørgsmål.  
Har brandmænd øget kræftrisiko? Hvad betyder lederens trivsel
for arbejdsenhedens sociale kapital? Og hvad betyder fyringer
og fusioner? Hvordan råder vi bedst vores patienter med
arbejdsbetinget håndeksem? Alt dette kan man læse mere om inde
i årsberetningen. 

konsolideret med ansættelse af statistiker og flere post.doc’ere. 
Han afleverede en afdeling i rigtig god gænge.
Tak til vores mange samarbejdspartnere i og uden for hospitalet for
et godt år. Og tak til alle på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling for
jeres engagerede indsats.

Vores ledende overlæge og professor Jens Peter Bonde valgte
pr. 1. august at koncentrere sig om professoratet. I hans tid som
ledende overlæge er afdelingen ekspanderet med flere overlæger,
stressreduktionsklinikken er blevet en realitet, flere større forsk
ningsmæssige satsninger er lykkedes, og Forskningsenheden er

Jane Frølund Thomsen
Ledende overlæge, ph.d. 
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Highlights
Social kapital, ledertrivsel og organisatoriske
ændringer i den offentlige sektor
Af Johan Høy Jensen, Jens Peter Bonde, Line Leonhardt Laursen og
Søren Grove Vejlstrup
Social kapital sammenfatter oplevelsen af samarbejdsevne, tillid og
retfærdighed i en arbejdsenhed, og begrebet er vigtigt for at forstå
samarbejde og koordination på arbejdspladsen. 
Datamaterialet for social kapital og ledertrivsel var baseret på
trivselsundersøgelser fra 2011 og 2014 blandt ca.  38.000 ansatte
i Region Hovedstaden.  Lederne for alle arbejdsenheder blev
kontaktet for at besvare et spørgeskema om, hvorvidt følgende
organisationsændringer havde fundet sted: sammenlægning,
opsplitning, fysisk flytning, lederskift, afskedigelse af ansatte og
selektive besparelser (udover grønthøsterbesparelser).
mellem 2011 og 2014. Vi fandt ingen effekt på social kapital af de
resterende typer af organisationsændringer.

Resultaterne viste, at de arbejdsenheder, hvis ledere vurderede
deres trivsel dårligst i 2014, generelt havde en højere risiko for
lav social kapital sammenlignet med arbejdsenheder, hvis ledere
vurderede deres trivsel bedst.  Særligt var lederens oplevelse af
lave indflydelses- og udviklingsmuligheder i jobbet relateret til en
øget risiko for lav social kapital i arbejdsenheden (se nedenstående
diagram). 

Rapporten kan hentes på hjemmesiden for Københavns Stress
forskningscenter:
www.stressresearch.ku.dk/stressforskningscenter
Referencer
Clark A, Aust B, Bonde JP, Hoffmann S, Jensen JH, Laursen
LL, Nordentoft M, Rugulies R, Vejlstrup SG, Viberg-Tecza K, .
Rod N. H., Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser. 
København: Københavns Stressforskningscenter. 2017. 

Overordnet var arbejdsenhedernes sociale kapital relativ stabil
mellem 2011 og 2014.  Resultaterne viste en negativ effekt på
arbejdsenhedens sociale kapital, hvis enheden havde været
udsat for en sammenlægning i denne periode.  Vi fandt også en
negativ effekt af fyringer på social kapital, som var størst blandt
medarbejdere, der var ansat i samme arbejdsenhed i hele perioden
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Arbejdsfastholdelse
– cases fra en arbejdsmedicinsk hverdag

53-årig mand, buschauffør gennem 20 år, henvist til
arbejds- og miljømedicinsk afdeling med nylig opstået
hjertesygdom samt mangeårige rygsmerter.  Havde indtil
hjertesygdom kunnet klare arbejdet ved regelmæssig
rygtræning.  Men efter blodprop i hjertet for et år siden
ikke formået at vedligeholde sin rygtræning, som under
sygeforløb og månedlang hjerterehabilitering var forværret. 
Arbejdet forsøgt gradvist genoptaget - i starten med
reduceret fremmøde og skånehensyn, efter 1/2 år tilbage
fuld tid i normal busrute.  Svært ved at klare dette pga. 
rygsmerter, øget træthed efter hjertesygdom. Svært ved at
overskue arbejdet, frygt for fremtiden, i tvivl om han kan
fortsætte med at køre bus. Ej bogligt anlagt og svært ved at
forestille sig andet job, som han vil kunne klare med sine
symptomer. Tør ikke sygemelde sig af frygt for fyring.
Ved den arbejdsmedicinske undersøgelse vurderes han
hjertemedicinsk velbehandlet, med normal hjertefunktion. 
Undersøgelse af ryggen er overordnet normal, men med
betydelig muskulær ømhed.  Psykisk påvirket af pludselig
sygdom og frygt for fremtiden. 
Kommunens fastholdelseskonsulent inddrages i sagen,
og der afholdes rundbordssamtale, hvor der indgås aftale
om deltidssygemelding med arbejdsgiver, så patient kan
få overskud til rygtræning, samt en § 56-aftale. Derudover
tilbydes forflytning til roligere busrute, i starten reduceret
timetal og arbejdsfri på træningsdage og med gradvis
optrapning. Aftalen gav patient psykisk ro. 
Efter 4 måneder tilbage fuldtid som fast chauffør i ønsket
aftentjeneste på roligere busrute.

Af Marianne Borritz
Erhvervsvejledning, arbejdsevnevurdering og arbejdsfastholdelse
indgår i enhver arbejdsmedicinsk vurdering.  Nogle patienter
henvises direkte til arbejdsfastholdelse, andre bliver først erkendt
erhvervstruet i forbindelse med konsultationen. 
Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling tilbyder patienter, som har svært
ved at klare arbejdet grundet helbredet, og som er sygemeldte/i
risiko for langtidssygemelding, eller som er erhvervstruede at
indgå i et fastholdelsesforløb.  Heri indgår, foruden en grundig
arbejdsmedicinsk udredning, også en rundbordssamtale på
arbejdspladsen, hvor patient, arbejdsgiver, arbejdsmediciner, og
eventuelle andre aktører (sagsbehandler, fagforening o.a.) deltager.  
Formålet er at lægge en realistisk fastholdelsesplan, som overholder
patientens skånehensyn, så patient kan opretholde selvforsørgelse. 
Forløbet bliver fulgt op undervejs.

5

48-årig ufaglært kvinde med mangeårige lænde
rygsmerter henvist til arbejds- og miljømedicinsk
afdeling grundet forværring ledsaget af sygefravær,
frygter at blive sagt op. 
Har trods ryggener formået at passe sit arbejde i
produktionsvirksomhed, hvor hun de fleste år har
arbejdet i afdeling med lettere funktioner og mulighed
for at variere arbejdsstilling. 
Blev imidlertid for 1 år siden forflyttet fra hidtidige
afdeling med lettere fysiske krav og mulighed for
skiftende arbejdsstillinger til nuværende afdeling,
hvor der er højt arbejdstempo, tunge løft, træk og
skub, akavede arbejdsstillinger, og begrænset rotation. 
Herunder forværring af rygsmerter med øget sygefravær
og flere sygeperioder til følge. 
I forbindelse med arbejdsmedicinsk udredning afhold
tes arbejdspladsbesøg og rundbordssamtale med
patienten, arbejdsmiljøleder og arbejdsmediciner. 
Ved gennemgang af arbejdspladsen fandtes flere ansatte
med uhensigtsmæssige tunge løft, der blev givet råd
vedr.  tiltag til afhjælpning.  I forhold til patienten blev
foreslået omplacering til alternative arbejdsstationer,
som opfyldte patientens skånehensyn i forhold til
ryggen. 
Efter få uger lykkes det arbejdsmiljøleder at om
placere patienten til hendes tidligere, fysisk lette,
arbejdsfunktion, først midlertidigt, men efterfølgende
fast, hvorunder hendes symptomer aftog. 

Patienter kan henvises af praktiserende læge eller fagforeningen. 
For at blive inkluderet i et fastholdelsesforløb kræves et ansæt
telsesforhold; helbredsmæssige problemer der vanskeliggør at
klare arbejdet; sygemelding grundet disse eller i risiko for opsigelse
ved (ny) sygemelding; risiko for at miste job/ forsørgelsesgrund
grundet helbredet.
Patienter med et af følgende problemer kan ikke tilbydes
fastholdelsesforløb i arbejdsmedicinsk regi: Ej i job/langt fra
arbejdsmarkedet; ikke behov (dvs.  der ér iværksat relevante
skånehensyn på jobbet/lagt realistisk plan for tilbagevenden til
arbejde efter sygdom/patient søger aktivt andet arbejde o.a.);
misbrug.
Den arbejdsmedicinske journal kan indgå i et kommunalt sagsforløb
for de patienter, som ikke tilbydes fastholdelsesforløb. 
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Stressreduktionsklinikken
– på regionens budget fra 2018!

forskellige situationer.  Det var svært at koncentrere sig om noget,
og efterhånden fik hun svært ved at huske, hvor langt hun var
kommet eller aftaler med familien eller kolleger. Hun kunne være
opfarende ved møder, og et par gange havde hun endda forladt
arbejdet grædende.  Hun havde flere gange henvendt sig til sin
nærmeste leder, men følte sig ikke hørt.  Egen læge henviste til
undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, hvor lægen
foreslog vurdering hos afdelingens psykolog og måske også et
gruppeforløb.  Sussi var ikke så glad for at skulle gå til psykolog,
men der skulle ske noget. 

Af Tine Norup, Maja Schondel og Nanna Hurwitz Eller
For Stressreduktionsklinikken var 2017 skelsættende, idet Regions
rådet ved budgetforhandlingerne enstemmigt vedtog at bevilge 1,3
mio. kr. årligt til klinikkens fortsatte drift. Denne bevilling betyder,
at vi fortsat kan have vores to psykologer ansat og dermed tilbyde
behandling for arbejdsrelateret stress i form af gruppeforløbet
Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR).  Bevillingen og
klinikkens 2 års jubilæum markeredes med reception i Stress
reduktionsklinikkens lokale på 3. sal d. 5.12.17. 

”Jeg var glad for at blive tjekket af en læge. Vi talte om mine symptomer
og mine problemer på arbejdet. Det var en lettelse at høre, at det
egentlig er normalt at reagere sådan. Inden besøget hos psykologen
skulle jeg udfylde et elektronisk spørgeskema. Jeg kunne heldigvis
besvare det over flere omgange. Senere viste psykologen mig mine svar
på en kurve, og ved afslutningen af forløbet kunne jeg se, hvor meget
bedre jeg havde fået det ”.

Arrangementet var velbesøgt med deltagelse af samarbejdspartnere
og kolleger. Ved arrangementet bidrog Lone Fjorback, psykiater og
leder af Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet, med
foredrag om MBSR og mental sundhed. Hun fremhævede, at MBSR
er dokumenteret ved talrige randomiserede studier internationalt,
og at afdelingen med den nye bevilling er den første afdeling, der
tilbyder MBSR til patienter med arbejdsrelateret stress. 

Efter den indledende samtale var der gruppebehandling hver
uge, to en halv time ad gangen. Der var både meditationsøvelser,
samtale og yoga. 
”Selvom jeg til at starte med syntes, det ville være svært at sidde i en
gruppe, blev jeg hurtigt tryg ved det og glædede mig til at komme og
udveksle erfaringer med de andre”.

Men hvordan er det at være en ”patient med arbejdsrelateret
stress” og gennemgå gruppeforløbet ved afdelingen? Det fortæller
Sussis historie noget om:
Sussi havde arbejdet som kontorassistent gennem mere end
20 år i en stor afdeling i kommunen, da der begyndte at opstå
problemer på hendes arbejdsplads.  Det var nye arbejdsopgaver,
uro og samarbejdsproblemer efter større omstruktureringer,
der gjorde dagligdagen til en byrde og bekymring.  Over nogle
måneder sov hun stadigt dårligere.  Hun spekulerede næsten
hele tiden på problemerne, og på hvordan hun skulle håndtere

Da gruppeforløbet var ved at slutte, aftalte Sussi en samtale med
den læge, som hun havde set første gang. Jobcentret pressede på
for, at hun skulle genoptage arbejdet, og derfor havde hun brug for
at diskutere, hvad hun skulle være opmærksom på, og hvordan det
skulle forløbe.
”Jeg ville så gerne være rask med det samme, men det var godt, vi fik
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Før MBSR-forløb

aftalt, at jeg skulle starte med kun 3 timer hver anden
dag de første uger. Jeg var på arbejde fra kl 9-12, hvor jeg
spiste frokost den sidste halve time og fik talt lidt med
kollegerne. De var søde og imødekommende, selvom det
ikke var let for mig at være tilbage.”

Efter MBSR-forløb

Mens arbejdstiden gradvist blev optrappet, fandt
Sussi og hendes leder ud af, at hun skulle have
nye, afgrænsede funktioner; arbejdsopgaver, hvor
ansvaret kunne deles med to andre. 
”Det er svært at erkende, at man ikke kan klare det
samme som før. Jeg var heldig, at der var behov for mit
nye funktionsområde, ellers havde jeg nok søgt andet
arbejde. Det har været guld værd for mig at kunne sparre
med psykolog og læge på Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling.”

Figurerne t.v. visende Sussis svar på spørgeskema om
symptomer af forskellig karakter. Den blå kurve viser raske
kvinders besvarelse, mens den røde kurve viser Sussis svar, der
normaliseredes i løbet af behandlingen.
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Graviditet og arbejdsmiljø. Vigtigt med tidlig vurdering
af risici eller behov for hensyn i arbejdet

 .
tempofyldt, med uforudsigelige lange arbejdsdage og med  .
løft over hovedhøjde.  Maria havde ikke mødt forståelse fra
sin leder. 
Konklusionen efter samtalen var, at arbejdet ikke var
grundlæggende uforeneligt med arbejde under graviditet,  .
men at det var nødvendigt med aflastende foranstaltninger.
Det endte med at Maria blev fraværsmeldt resten af
graviditeten, fordi disse anbefalinger ikke kunne følges.

Af Luise Mølenberg Begtrup
Gravide henvises til vores afdeling, hvis der er mistanke om foster
skadende påvirkninger i deres arbejdsmiljø.  Vi gennemgår den
gravides arbejde og arbejdsfunktioner i forhold til kemiske, fysiske
og/eller biologiske påvirkninger, foretager en risikovurdering og på
baggrund heraf afgiver anbefalinger.

 .
Arbejdspladser anbefales at udarbejde en generel graviditetspolitik,
hvor der er taget stilling til risikofaktorer i arbejdet.  I graviditets
politikken kan man yderligere beskrive, hvilke tiltag lederne skal
lave, f.eks. invitation til samtale mhp. risikovurdering og evt. behov
for hensyn.

Karina er skiltemaler og blev af sin egen læge henvist til vur
dering på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, da hun var
gravid i 10.uge.
Ved gennemgang af Karinas arbejdsfunktioner blev det klart,
at hun bl.a. arbejdede med flere typer opløsningsmidler, der er
kendt for potentielt fosterskadende effekt, og at ventilationsog udsugningsforhold og værnemidler ikke var tilstrækkelige
på arbejdspladsen.
Konklusionen på risikovurderingen var, at Karina skulle om
placeres til andet arbejde eller fraværsmeldes.
Ved graviditet hos en medarbejder har arbejdsgiver pligt til at lave
en APV, hvor der tages stilling til, om arbejdet udgør en risiko for
gravidteten. Som i Karinas tilfælde, er det ikke alle arbejdsgivere,
der er klar over dette.
Maria arbejder som pakkerske og blev henvist af egen læge,
da hun var gravid 9.uge.
Marias arbejdet foregik hele dagen stående og gående, var  .
 .
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Nyt forskningsprojekt med fokus på gravide og deres
arbejdsmiljø

Formålet er at undersøge om undervisning af nærmeste leder i
Aktiv gravidpolitik, hvor arbejdet forsøges tilpasset den gravides
behov, nedsætter det graviditets-relaterede fravær.  

I Danmark er 1/3 af alle gravide langtidssygemeldte, og oftest skyldes
fraværet almindelige graviditetsgener.  Der er vist sammenhæng
mellem arbejdsbelastninger og fravær under graviditeten, og at
ændring i arbejdsforhold reducerer fraværet. Denne viden og vores
oplevelse af, at mange gravide, ligesom Maria, mangler en synlig
graviditetspolitik og hensyntagen på deres arbejdspladser, foran
ledigede forskningsprojektet Aktiv Gravidpolitik på Arbejdet. Mere
Trivsel og mindre fravær, som er et randomiseret interventionsstudie
finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.  Projektet startede
august 2016 og involverer 5 hospitaler i Region Hovedstaden og
Region Sjælland samt daginstitutionsområdet i 4-6 kommuner på
Sjælland. Vi forventer, at projektet kommer til at involvere omkring
400 ledere og 500-600 gravide. 

De involverede afdelinger/daginstitutioner kommer ved lod
trækning i kontrol og interventionsgruppe, kun lederne i den
sidstnævnte gruppe får undervisning.  Effekten af undervisningen
måles ved hjælp af løndata (sygefravær) og ved spørgeskemaer
sendt til involverede ledere og medarbejdere, der melder barsel i
det år, projektet kører.
Alle data forventes indsamlet i efterår/vinteren 2019 og resultaterne
at være klar i løbet af 2020.
Mere information om projektet findes på  
www.aktivgravidpolitk.dk
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Arbejdsbetinget håndeksem og jobskifte

disse faktorer er forbundet
med jobskifte.  Endvidere
understreges vigtigheden af
allergitestning og ekspone
ringskortlægning på et tidligt
tidspunkt i forløbet og på
baggrund af eventuelle fund
sanering af arbejdsmiljøet,
da selv små ændringer kan medføre en betydelig bedring af
håndeksemet. 
Professionsskifte bør overvejes, når ændringer i arbejdsmiljøet ikke
har tilstrækkelig effekt.

Af Tanja Korfitsen Carøe
Arbejdsbetinget håndeksem udgør den største gruppe af aner
kendte erhvervssygdomme i Danmark. Gennemsnitsalderen er ca. 
36 år, og sygdommen har en tendens til at blive kronisk. I teorien
burde arbejdsbetinget eksem forsvinde, når personen ikke længere
er udsat for pågældende eksponering på arbejdspladsen, men
tidligere undersøgelser viser, at det ikke er tilfældet. 
Projektet omfattede alle patienter med anerkendt arbejdsbetinget
håndeksem i Danmark i år 2010 og 2011.  Basisinformation blev
indhentet fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og spørgeskema
blev udsendt 4-5 år efter anerkendelse af erhvervssygdommen. 
Baseret på disse data blev faktorer relateret til jobændringer samt
konsekvenser af jobændringer undersøgt.

Referencer:
Ph.d projekt: Tanja Korfitsen Carøe.Occupational hand eczema with
reference to job change and prevention, februar 2018.Labour Market
Insurance in Denmark. Arbejdsskadestatistik 2015 [Internet]. 2015. 
vailable from: https://www.aes.dk/da/Statistik/Arbejdsskader/
Erhvervssygdomme-fordelt. pAa-diagnoser/2015.aspx
Carøe TK, Ebbehøj NE, Bonde J, Agner T.  Occupational hand
eczema and/or contact urticaria: Factors associated with change of
profession or not remaining in the workforce. Contact Dermatitis.  
Contact Dermatitis.  2018 Jan;78(1):55-63.  doi: 10.1111/cod.12869. 
Epub 2017 Oct 27.
Carøe TK, Ebbehøj NE, Bonde J, Agner T. Occupational hand eczema
and/or contact urticaria Job change facilitates healing in a cohort of
patients with occupational hand eczema.  Br J Dermatol. 2017 Oct
27. doi: 10.1111/bjd.16095. [Epub ahead of print]
Carøe TK, Ebbehøj NE, Bonde J, Flachs EM, Agner T. Hand eczema
and wet work: dose-response relationship and effect of leaving
the professionjob change.  Accepted for publication in Contact
Dermatitis.

Vi fandt en øget hyppighed af professionsskifte/at være udenfor
arbejdsmarkedet, når man havde fået påvist kontaktallergi,
havde svært håndeksem, ung alder og lavt uddannelsesniveau
på anerkendelsestidspunktet.  Desuden så vi en positiv effekt på
håndeksemet af at forlade den profession, hvor håndeksemet var
opstået, men dette afspejledes ikke i livskvalitet, som derimod
forværredes lidt.  Fortsættelse i samme profession, men med
ændrede arbejdsprocedurer havde også en positiv effekt på hånd
eksemet, og dette påvirkede ikke livskvaliteten negativt.  Vi fandt
yderligere, at selv en mindre reduktion af mængden af vådt arbejde
bedrede chancen for helbredelse.
Studiet tyder på, at man bør være særlig opmærksom på patienter
med kontaktallergi, såvel som dem med svært håndeksem, da
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BIOBRAND og EPIBRAND
Af Niels Erik Ebbehøj
Brandfolk udsættes for en lang række påvirkninger med sund
hedsskadeligt personale, når de slukker branden.  International
Agency for Research and Cancer (IARC) har vurderet, at brandfolk
har en mulig øget risiko for cancer, og der er mistanke om, at
påvirkningerne kan påvirke arbejdsmiljøet og også kan øge risikoen
for hjerte-kar-sygdom. 
BIOBRAND og EPIBRAND er del af en samlet bevilling fra Beskæf
tigelsesministeriet. 
BIOBRAND har undersøgt udsættelsen for sundhedsskadelige
påvirkninger under en brandindsats ved hjælp af biologisk
monitorering. Det er dels undersøgt på værnepligtige på forsvarets
beredskabsskole i Næstved, dels på rigtige ”brandmænd” på en
brandstation i København. I begge tilfælde er det set, at der er en
udsættelse for partikler i forbindelse med brandslukningen, og vi
har fundet en betydelig hududsættelse for sod og tjærestoffer.  I
begge tilfælde forekommer hovedeksponeringen, når brandmanden
opholder sig i områder, som umiddelbart ser sikre ud, eller når
brandmanden er på vej til at tage sin dragt på eller af. 

melanom, når man sammenligner med den almindelige arbejdende
befolkning, men overhyppigheden svinder eller forsvinder, når man
sammenligner med militært ansatte.  Resultatet understøtter de
tidligere fund, men der er stadig ikke noget bud på en mekanisme
eller sikkerhed for en årsagssammenhæng.
Resultaterne af begge undersøgelser kalder på mere forskning. 
For BIOBRANDs vedkommende er udvikling af sikre procedurer
omkring brandslukning og for EPIBRANDs vedkommende bedre
forståelse af årsagsmekanismen. 

EPIBRAND består af en historisk kohorte af 16.000 brandfolk, som
er sammenholdt med oplysninger om kræft og hjerte-karsygdom
indhentet fra Cancerregistret og Landpatientregistret.  Denne
undersøgelse er foregået i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Projektdeltagelse fra Arbejdsmedicinsk Afdeling har været Julie
Elbæk Petersen, Jens Peter Bonde og Niels Ebbehøj.  BIOBRAND
er udført i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, Københavns Universitet og Teknologisk Institut. 
EPIBRAND i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen har vist, at der samstemmende med litteraturen
er fundet en lille overhyppighed af prostatakræft og malignt
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Oversigt over den kliniske aktivitet
på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling i 2017
Patienter undersøgt i 2017
Der blev i 2017 undersøgt 2230 patienter, hvoraf halvdelen var
henvist fra almen praksis, 16 % fra fagforeningerne, 22 % fra
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og 12 % fra andre instanser
(hospitalsafdelinger, speciallægepraksis, virksomheder mv.). 
Mønsteret er nogenlunde uforandret fra tidligere år med en lille
tendens til færre speciallægeerklæringer (fig. 1).
Selvom året har været præget af indførelse af det nye digitale
journalsystem, Sundhedsplatformen, så har vi ikke haft ventetid
(fig.  2).  Der går som regel omkring 4 uger fra henvisning til
undersøgelse. Det giver os mulighed for at nå at forberede sagen,
inden patienten møder, bl.a. med udsendelse af spørgeskema.

Figur 2. Ventetid fra henvisning til lægeundersøgelse på Arbejds- og miljø
medicinsk afdeling, BFH.

Figur 1. Antal undersøgte patienter på Arbejds- og miljømedicinsk afdeling,
BFH, fordelt på speciallægeerklæringer og øvrige henviste.

13

Arbejdsmarkedstilknytningen
Det er fortsat sådan, at knap halvdelen af vores patienter (46 %) er i
arbejde på undersøgelsestidspunktet, 32 % er sygemeldte og 8 % er
arbejdsløse (fig. 3). Udover at vurdere og forbedre arbejdsmiljøet vil
vi gerne bidrage til, at vores patienter beholder eller vender tilbage
til et job. 
Vi supplerer derfor meget gerne vores udredning med et virk
somhedsbesøg enten for at belyse eksponeringen af den enkelte
patient eller for at deltage i en rundbordssamtale mhp. at fastholde
en medarbejder i jobbet. I 2017 ser det ud til, at vi har besøgt lidt færre
virksomheder, hvilket kan skyldes et ekstra arbejdspres i forbindelse
med indførelsen af Sundhedsplatformen, men der kan desværre
også være tale om fejl i registreringen på dette punkt (fig.  4).  .
 .

Figur 4. Antal virksomhedsbesøg, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, BFH.

Virksomhedsbesøget er et godt redskab, som vi forventer vi vil bruge
mere som led i den fokuserede indsats for vores jobtruede patienter. 

Hvad fejler vores patienter
Det er fortsat bevægeapparatslidelserne, der udgør den største
procentdel af diagnoser blandt vores patienter, særligt lænderygog skulderlidelser (fig.  5).  Der har været en mindre, men jævn
stigning i patienter med mistænkt stress-relateret lidelse, således
at denne gruppe er steget fra ca. 13 % i 2012 til nu 17 %. Andelen af
patienter med lungelidelser har ligget stabilt omkring 10 %. Vi kan
måske forvente at se en stigning fremover, fordi afdelingen har fået
udredning af asbestose som en højtspecialiseret funktion.
Figur 3. Erhvervsstatus hos patienter henvist og undersøgt på Arbejds- og
miljømedicinsk afdeling, BFH.
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Figur 5. Fordeling af diagnoser blandt patienter set på Arbejds- og Miljø
medicinsk afdeling, 2012-2017

Figur 6. Den arbejdsmedicinske konklusion vedr. årsagssammenhæng hos
patienter undersøgt på Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, 2012-2017.

Arbejdets betydning for sygdom hos vores patienter

Patienterne fordeler sig på mange forskellige fag og brancher. For
at fremhæve de større ”klumper” skilte rengøringsassistenter som
enkeltfag sig ud og topper listen med 144 undersøgte (7 %). Vi har set
161 patienter indenfor plejesektoren (sosu-hjælpere og -assistenter,
sygeplejersker, hjemmehjælpere), 108 ufaglærte industriarbejdere,
106 kontoransatte, 104 lagerarbejdere/lufthavnsportører og 102
pædagoger. Vi undersøgte 238 faglærte indenfor bygge og anlæg,
særligt tømrere og bygningsmalere (hhv. 73 og 57).
Eksponeringsmønsteret fulgte diagnosemønsteret, således at de
hyppigste eksponeringer var de ergonomiske påvirkninger, som
udgjorde 32 % efterfulgt af de psykosociale påvirkninger (18 %). 
De kemiske og biologiske påvirkninger var en blandet gruppe, som
samlet set udgjorde ca. 1/4 af alle påvirkninger, hvor den hyppigste
påvirkning – måske lidt overraskende, når vi skriver 2017 - var
asbest. 

Vi foretager anmeldelse af formodet arbejdsbetinget sygdom
for ca.  20 % af vores patienter.  Omkring 40 % har allerede fået
anmeldt deres sygdom på henvisningstidspunktet. Ved afslutning
på undersøgelsen vurderes det, om en given eksponering er årsag
til den pågældende sygdom. I ca. halvdelen af tilfældene vurderer
vi, at det er enten ”sikkert” eller ”sandsynligt”, at sygdommen
er arbejdsbetinget (fig.  6).  Det peger på, at der (fortsat) er et
forebyggende perspektiv såvel i de konkrete sager som indenfor
den pågældende arbejdsfunktion.
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Gruppeundersøgelser

De involverede medarbejdere inviteres til en undersøgelse.  Der
foretages en gennemgang af relevante arbejdsmiljøforhold på
virksomheden, som oftest holdes informationsmøde for de ansatte
og ledelsen, og der udfærdiges en rapport med konklusion og
anbefalinger, som både virksomhed og involverede ansatte får
adgang til.

Vi har i 2017 gennemført 10 gruppeundersøgelser, dvs. undersøgelser
af grupper af personer med samme mistænkte påvirkning. Det har
som tidligere hovedsagelig drejet sig om indeklimaproblemer, både
privat og i arbejdsmæssig sammenhæng, men der er også flere
af gruppeundersøgelserne, som har drejet sig om ergonomiske
påvirkninger.  Disse sager henvises ofte fra en virksomheds
arbejdsmiljøorganisation. 
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Giftlinjen
Opkaldsstatistik, drift og udvikling
Af Ellen Bøtker Pedersen

28.731 henvendelser til Giftlinien i 2017
Giftlinjen er en døgndækkende telefonrådgivning, der betjener
Danmark, Grønland og Færøerne. Giftlinjen drives af 3 afdelinger i
fællesskab: Anæstesiafdelingen, Klinisk Farmakologisk Afdeling og
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, 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. 
Der har i de senere år været en stigende interesse for arbejdet i
Giftlinjen blandt yngre arbejdsmedicinere, hvilket bidrager positivt
til dynamikken og udviklingen i det toksikologiske arbejde.  I
december 2017 blev der for første gang ansat en yngre læge i en
halvårlig stilling med særlig fokus på toksikologi og arbejdet i
Giftlinjen. Stillingen er en godkendt del af uddannelsen til special
læge i arbejdsmedicin; til stillingen er der udarbejdet målbeskrivelse,
uddannelsesprogram og logbog. 

forespørgslerne faldt inden for det arbejdsmedicinske område,
mens 33 % af henvendelserne havde med det farmakologiske
område at gøre. Rusmiddelforgiftninger udgjorde, som det ses af
figuren, ca. 7 % af forespørgslerne i 2017.
Stigningen i antallet af opkald kan ses som et udtryk for øget
kendskab til Giftlinjen.  Væsentlige bidragydere til synligheden af
Giftlinjen er de sygeplejersker, der gennem mange år har sørget for at
opdatere Giftlinjens hjemmeside med oplysninger om forgiftninger,
især inden for det arbejdsmedicinske område (www.Giftlinjen.dk).  
I løbet at 2017 er Giftlinjen også kommet på Bispebjerg Hospitals
Facebookside, hvor sygeplejerskerne løbende har lavet opslag om
aktuelle emner, primært inden for det arbejdsmedicinske område. 
(https://da-dk.facebook.com/BBHFRH).

2017 blev også året, hvor to yngre arbejdsmedicinske læger med
støtte fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling begyndte på en
toårig uddannelse i klinisk toksikologi; undervisningen foregår som
fjernundervisning fra Cardiff University i Wales, forløbet afsluttes
med en skriftlig eksamen i Cardiff.
Antallet af forespørgsler til Giftlinjen er steget støt gennem årene. I
2016 havde Giftlinjen alt 27.710 opkald, dette tal steg i 2017 til 28.731
opkald.  I 2016 var der en ligelig fordeling mellem forespørgsler
inden for det arbejdsmedicinske og det farmakologiske fagområde. 
I 2017 er der sket en forskydning i fordelingen, således at 53 % af

Planter og bær
I løbet af 2017 var der knapt 4.000 forespørgsler, der drejede sig
om indtagelse af planter, svampe og bær.  I langt størstedelen af
17

tilfældene var der tale om eksponeringer, som medførte forbigående
milde symptomer. I 2017 var der dog 2 alvorlige forgiftninger:
Den ene drejede sig om en Congolesisk familie, hvor to
familiemedlemmer mistede livet og yderligere to måtte lever
transplanteres.  Forgiftningsbilledet tydede på forgiftning med
grøn fluesvamp, men resultatet af de retskemiske undersøgelser er
endnu ikke offentliggjort.

Alle kan ved mistanke om akut forgiftning ringe til Giftlinjen døgnet
rundt på tlf.: 82 12 12 12. 

En anden alvorlig forgiftning skyldtes indtagelse af galnebær (Latin:
Atropa Belladonna, Engelsk: Deadly Nightshade.)    En voksen
person indtog 10 galnebær og udviklede en svær psykose, der
krævede bæltefiksering og fast vagt. Patienten havde desuden høj
puls og EKG-forandringer, mundtørhed og store pupiller, et såkaldt
antikolinergt forgiftningsbillede.  Alle symptomerne klingede af i
løbet af et døgn og patienten kunne udskrives velbefindende. 

Giftlinjens områdeansvarlige fra Farmakologisk Afdeling, Arbejdsog Miljømedicinsk Afdeling og Anæstesiologisk afdeling stod for
planlægningen, mødet blev afholdt på Hotel Marienlyst i Helsingør. 

Arrangementer
Giftlinjen var i 2017 vært for den årlige konference for de nordiske
Giftinformationer også kaldet NAPC (Nordic Association of
Poisons Centres).

Galnebær hører til natskyggefamilien.  Indtagelse af bær og
plantedele kan medføre en dødeligt forløbende forgiftning. 
Plantens giftvirkninger har været kendt i mange hundrede år, og
har ført til at bærrene har fået øgenavne som Troldkirsebær og
Heksebær.  I det gamle Rom brugte kvinderne ekstrakt af planten
som skønhedsmidlet Belladonnadråber, der gav store smukke
pupiller, når man dryppede øjnene med dem.
Årsagen til galnebærforgiftningen i den aktuelle sag var, at man
troede at bærrene var spiselige.   Forveksling eller manglende
kendskab til planter, bær eller svampe er meget ofte årsag til
henvendelser til Giftlinjen.  Sagen med galnebærrene er et godt
eksempel på behovet for Giftlinjens ekspertise.  Man fik efter en
grundig eksponeringsgennemgang hurtigt pejlet sig ind på årsagen
til patientens symptomer og kunne herefter sikre, at den rette
behandling blev iværksat.

Galnebær,
Atropa belladonna
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I Hamlets fodspor: Horatio fortalte om sin ven Hamlet på Kronborg Slot.

Giftlinien deltog ved Folkemødet på Bornholm i 2017.

Der var i alt ca.  50 deltagere.  Fra Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling bidrog Jens Peter Bonde, Paula Hammer, Peter Jacobsen
og Niels Ebbehøj med oplæg.

Giftlinjen deltog i juni måned ved Folkemødet på Bornholm.  Det
var primært sygeplejerskerne fra Giftlinjen, der stod for dette
arrangement. Erfaringerne herfra var gode: Der var stor interesse
for Giftlinjens stand, hvor man fik kontakt med borgere og
politikere fra hele landet.  Sygeplejerskerne er opsat på at deltage
ved Folkemødet igen, når det bliver økonomisk muligt.

Som kulturelt indslag var der planlagt en rundvisning på Kronborg
Slot: ”I Hamlets Fodspor”. Her fortalte Horatio om sin gode ven
Hamlet og om Hamlets far, der døde, fordi han fik hældt gift i det
ene øre.
Vi fik mange positive tilkendegivelser fra NAPC-deltagerne både
mht. det faglige program og mødeafviklingen i det hele taget.
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Forskningsprojekter under udførelse
Omfatter kun igangværende projekter, hvor der er givet mindst en ekstern bevilling
Kønsforskelle i udviklingen af arbejdsbetingede øvre
bevægelsesapparatlidelser: En fortsættelse af SHARM-studiet

Projektdeltagere:
Projektet gennemføres af Ph.d.-studerende Christina Bach,
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. 
Hovedvejleder er ledende overlæge 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

Resumé
Formålet med projektet er at undersøge kønsforskelle i udvik
lingen af arbejdsbetingede lidelser i øvre bevægeapparat. Ved at
benytte en jobeksponeringsmatrice (JEM) vil vi forsøge at udvikle
den videnskabelige metode, der benyttes i vurderingen af kausal
sammenhæng mellem arbejdsbetingede fysiske risikofaktorer og
udviklingen af muskuloskeletale bevægeapparatslidelser. 

Tidsramme: 1.12.2015-31.11.2018
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden 910.000  DKK

Resultatet vil forhåbentlig kunne bidrage til at forbedre mulig
hederne for både forebyggelse og rehabilitering i relation til
arbejdsrelaterede bevægeapparatslidelser for begge køn.

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

Ph.d.-studiet er en del af SHARM-studiet (SHoulder-ARM-studiet),
som er et stort epidemiologisk studie af arbejdsbetingede ekspo
nerings-risici for udviklingen af øvre bevægeapparatslidelser. Det
er designet til at undersøge og forklare eventuelle kønsforskelle.

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. 

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.

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 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. 

2.	 At undersøge kønsforskelle i eksponerings-respons-sammen
hæng for udviklingen af rodledsartrose, springfinger,
Dupuytren’s kontraktur og karpaltunnelsyndrom i befolk
ningsstudier.
Jobeksponeringsmatricen vil blive benyttet til at karakterisere
ergonomiske eksponeringer for både mænd og kvinder. Den
er baseret på registerdata (DISCO-koder) og ekspertvurderede
ratings indenfor uniforme jobgrupper. Tidligere udførte objektive
målinger vil blive benyttet til at validere jobeksponeringsmatricen. 
De ovennævnte sygdomme vil blive identificeret i landspatient
registret og sygesikringsregistret.

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
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GoBack – Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg.
Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie

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. 

Resumé:
Vores viden om, hvilke arbejdsmiljøfaktorer der er af betydning
for, hvornår personer med rygsmerter kan forblive eller vende
tilbage til arbejdet, er fortsat begrænset. Vi ved dog, at faktorer
som fysiske krav i arbejdet, jobtilfredshed og mulighed for
arbejdstilpasning er vigtige faktorer. Yderligere ser det ud til, at
tidlig kontakt til arbejdspladsen med arbejdspladsbesøg og et
effektivt samarbejde mellem patient, arbejdsgiver og behandlerne
er af betydning.

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
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
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. 

Projektets formål er derfor at sætte fokus på personer med fysisk
krævende arbejde og ondt i ryggen og undersøge, om vi ved en
hurtig og fokuseret indsats kan hjælpe dem til at forblive i arbejde. 
Alle deltagerne vil få en grundig rygundersøgelse og MR-scanning
af ryggen, og interventionsgruppen vil yderligere få lagt en konkret
plan for fastholdelse i arbejdet med arbejdspladsbesøg og social
og arbejdsmæssig opfølgning i kombination med et program for
øget fysisk aktivitet.
Vi fandt ikke signifikant forskel på det gennemsnitlige antal
sygedage på grund af rygrelateret sygefravær for personer i
interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen efter 6
måneder. Tilsvarende gjorde sig gældende for alle de sekundære
effektmål, som smerteintensitet, udstrålende smerter til benene,
fear avoidance, funktionsniveau, fysisk funktion og arbejdsevne,
hvor vi ikke så nogen forskel på de to grupper. En subgruppe
analyse på den gruppe, der ved studiestart havde angivet deres
arbejde som ”meget krævende”, og på gruppen, hvor der var
blevet udført arbejdspladsbesøg, ændrede ikke resultaterne
afgørende. 

Såfremt det viser sig, at natarbejde er forbundet med nævnte
svangerskabskomplikationer eller sygefravær, vil vi undersøge
om 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.

I begge grupper var der gennemsnitligt en signifikant bedring
fra baseline til 6 måneder i forhold til angivelse af udstrålende
smerter til benene, smerteintensitet, funktionsniveau (RMDQ),
fear avoidance score, fysisk funktion og arbejdsevne.
Projektdeltagelse: Fra Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling,
Bispebjerg Hospital: Overlæge Ann Isabel Kryger, læge Luise
Mølenberg Begtrup, læge Jonathan Aavang. Fra Socialmedicinsk
enhed, Bispebjerg Hospital: Overlæge Lilli Kirkeskov.  Fra Parker
Instituttet, Rheumatologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital: Læge Bjarke Brandt Hansen, Professor, overlæge

Tidsramme: 1.1.2016-31.12.2018
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden 1,8 mio. kr.
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DOC*X: En landsdækkende arbejdsmiljøkohorte med job- og
eksponeringsdata – en åben forskningsressource

Henning Bliddal, Læge, forskningschef Lars Erik Kristensen. 
Fra radiologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:
Overlæge Mikael Boesen.

Resumé:

Tidsramme: September 2013 – maj 2017

Formålet er at etablere en åben international forsknings
ressource på arbejdsmiljøområdet for at fremme tids- og
omkostningseffektive undersøgelser af arbejdsmiljøhelbred
og arbejdsmarkedstilknytning og for at samle arbejdsmiljø
forskningen inden for forskellige områder.

Bevilling: Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden
med 3.3 mio. kr.
Status: Dataindsamlingen er afsluttet, og baselineartikel under
udarbejdelse. 

Dansk sundhedsforskning har høstet stor international aner
kendelse 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. 

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
psykisk arbejdsmiljø og slagtilfælde, sukkersyge, depression og
mentalt helbred, bevægeapparatslidelser, luftvejssygdomme, kræft
og nedsat arbejdsevne.

På grundlag af jobtitel og branche tilføjes hver enkelt persons
specifikke oplysninger om den enkeltes livslange udsættelse for
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. 
Projektdeltagere:
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.

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) og Martin Lindhardt Nielsen (PIFT) her fra afdelingen.
Funding Finnish Work Environment Fund, the Academy of
Finland, the Swedish Research Council for Working Life and Social
Research, the German Social Accident Insurance, the Danish
National Research Centre for the Working 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: 2015-2018
Bevilling: Arbejds- og Miljøforskningsfonden DKK 7.144 mio.
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Kognitiv funktion samt biologiske og psykopatologiske forskelle
ved arbejdsrelateret stress og depression

Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i den offentlige
sektor

Resumé:

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.

Det moderne arbejdsliv er under indflydelse af hyppige
organisatoriske 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.
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 projektet vil indgå 30 patienter indlagt på Rigshospitalet med
depression, 30 patienter henvist til AMED med arbejdsrelateret
stress samt data fra raske kontrolpersoner.
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.

Projektet bruger data fra TrivselOP undersøgelserne fra 2011
og 2014, som undersøgte arbejdsklimaet blandt de ansatte i
Region 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
stress-relaterede 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.
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Mandlig og kvindelig infertilitet som markør for sygdom senere i
livet

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:     
Det er velkendt, at nedsat forplantningsevne hos både mænd og
kvinder er relateret 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 enkelte indikationer på, at mænd
med nedsat sædkvalitet har en højere dødelighed, samt at mænd
med nedsat forplantningsevne sjældnere udvikler prostatakræft. 
Herudover tyder forskningen på, at kvinder med polycystisk
ovariesyndrom hyppigere udvikler hjertekarsygdomme.  

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. 

I dette studie belyses, om  infertilitet i de yngre år er en markør
for udvikling af endokrine forstyrrelser, hjertekarsygdomme og
kræftsygdomme senere i livet. Mænd og kvinder, som har fået
konstateret et fertilitetsproblem ved IVF klinikkerne i Region
Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne, kan følges i
de danske og svenske sygdomsregistre med henblik på nævnte
sygdomme. 

Undersøgelsen omfatter samtlige danskfødte kvinder i fertil
alder, som i en af de fem regioner i perioden 2007-2013 har fået
lønudbetaling 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 case kontrol studie vil de raske mænd og kvinder med
normal fertilitet fungere som kontroller for de mænd og kvinder
med nedsat fertilitet. Ny viden af denne karakter vil både have
betydning for forståelsen af infertilitet og de mekanismer, som
leder til sygdom senere i livet og kan i bedste fald anvendes til
forebyggelse.

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. 

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 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. 
Tidsramme: 1.1.2016-31.12.2018,
Bevilling: ReproUnion
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Aktiv Gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre fravær.
AGp-projektet

Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser
Resumé:

Resumé:

Der findes en række nationale og internationale undersøgelser,
der har afdækket betydningen af forskellige personrelaterede
faktorer blandt medarbejderne, såsom socio-demografiske
karakteristika, faggruppe og timetal, for oplevelsen af det psykiske
arbejdsmiljø. Imidlertid er der begrænset viden om betydningen af
faktorer på det organisatoriske niveau, såsom lederkarakteristika,
enhedsstørrelse og organisationsændringer for medarbejdernes
psykiske arbejdsmiljø. 

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

Formålet med projektet er at afdække, hvordan og i hvilken grad
personlige og arbejdspladsrelaterede faktorer er relateret til det
psykiske arbejdsmiljø blandt regionale medarbejdere.
Projektet anvender data fra TrivselOP undersøgelserne i 2011 og
2014, som undersøgte arbejdsklimaet blandt de ansatte i Region
Hovedstaden. Med disse informationer samt oplysninger om
organisatoriske ændringer på laveste ledelsesniveau undersøges
betydningen af leders personfaktorer, enhedsstørrelse samt
organisatorisk omstrukturering for arbejdsenhedernes sociale
kapital.

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.

Projektdeltagere:
Projektet gennemføres af forskningsårsstuderende, Line
Leonhardt Laursen og Søren Grove Vejlstrup, under vejledning
af ph.d.-studerende Johan Høy Jensen og Jens Peter Bonde fra
AMED ved Bispebjerg Hospital.

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). 

Tidsramme: 01.09.2016-01.09.2017
Bevilling: Danske Regioner har bevilliget 1/2 mio. DKK til
gennemførsel af projektet.
Afsluttet: Rapport til Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet

Projektdeltagere:
Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital:
Læge, Postdoc Luise Mølenberg Begtrup, Professor Jens Peter
Bonde, Overlæge Charlotte Brauer og Gæsteforsker Per Åkesson
Malmros.
Finansiering: Projektet er finansieret af
Arbejdsmiljøforskningsfonden med 3,4 mio. Kr. 
Tidsplan: Projektet løber fra 01.09.2016- 01.03.2020. Er aktuelt i
interventionsfasen.
34

Fond har bevilget henholdsvis 1,8 mio. DKK og 25.000 DKK til
udførelse af HESPERUS BIO. Helsefonden har bevilget 200.000
DKK til udførelse af HESPERUS EPI.  

HESPERUS EPI og BIO
Resumé:
Polyklorerede bifenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som
i stort omfang har været anvendt siden 1920’erne frem til et
verdensomspændende 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. 

Føtal programmering af sædkvalitet (FEPOS)
Resumé:
Mange dyreeksperimentelle undersøgelser har påvist sammen
hæng mellem udsættelse for industrikemikalier og andre hor
monforstyrrende eksponeringer i fosterstadiet og påvirkning af
helbred hos afkommet senere i livet. Programmeringsteorien
foreslår, at et uegnet miljø i kritiske eller følsomme perioder af

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.  
Projekterne anvender data på PCB indholdet i indendørsluften
i to almennyttige boligbyggerier opført før og efter PCBforbud, hvorfor begge boligbyggerier indeholder lejligheder
med både høje og lave PCB koncentrationer. Dette muliggør
sammenligning af høj og lavt eksponerede populationer med
balanceret socioøkonomisk og geografisk position. Ved brug
af CPR-registeret identificeres alle personer, der bor, eller har
boet i disse boligbyggerier for derefter at kunne bestemme
PCB eksponeringsgraden på individniveau, og relatere dette til
sundhedsudfald bestemt i de danske sundhedsregistre for den
eksponerede selv samt sædkvalitet og reproduktionshormoner
indsamlet blandt 200 drenge til eksponerede og ueksponerede
mødre. 
Projektdeltagere:
Projektet udføres af postdoc Sandra Søgaard Tøttenborg,  
professor Jens Peter Bonde, Harald William Meyer, Esben
Meulengracht Flaschs, Niels Erik Ebbehøj og Ellen Bødker
Pedersen fra AMED ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
i samarbejde med Marie Frederiksen, Karin Hougaard, Lars
Gunnarsen, Zorana Andersen og Thomas Hougaard.  
Tidsramme: 15.11.2016 – 30.09. 2018
Bevilling: Det Frie Forskningsråd og Kong Christian den Tiendes
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fostrets udvikling kan resultere i langtidseffekter på organismen
og dermed øge risikoen for udviklingen af forskellige sygdomme,
herunder nedsat forplantningsevne. 
Vi vil i dette projekt undersøge, hvordan udsættelsen for miljø
kemikalier (målt i moderens blod indsamlet under graviditeten)
og livsstilseksponeringer i fosterstadiet påvirker sædkvalitet og
reproduktionshormoner blandt ca. 1000 mænd.
Studiet bliver udført som et prospektivt kohortestudie på
basis af blodprøver og spørgeskemaoplysninger fra morsøn 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 (nikotinmetabolit))
samt selvrapporterede livsstilseksponeringer under graviditeten
(forbrug af paracetamol og ibuprofen, body mass indeks før
graviditeten samt vægtstigning under graviditeten, rygning og
alkoholforbrug samt psykosociale stressorer). 

Tromboembolisme
Resumé:
Venøs tromboemboli er en velkendt mulig komplikation til
immobilisering i form af større kirurgiske indgreb, fysiske traumer
og langdistance flyrejser. En eventuel sammenhæng mellem
venøs tromboemboli og stillesiddende arbejde er mere sparsomt
undersøgt. Samtidig er mængden af siddende arbejdstimer
stigende i takt med digitaliseringen. Ydermere findes der evidens
for, at anvendelse af simple, forebyggende tiltag kan nedsætte
risikoen for venetrombose. Formålet med dette kohortestudie
er at undersøge, om et stillesiddende aktivitetsniveau på
arbejdspladsen er en risikofaktor for udvikling af venøs
tromboemboli. 

Projektdeltagere:
Projektet udføres af ph.d.-stud. Katia Keglberg Hærvig, postdoc
Birgit Bjerre Høyer og professor Jens Peter Bonde fra AMED ved
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital i samarbejde med Karin Sørig
Hougaard, Ina Olmer Specht, Elvira Bräuner, Gunnar Toft, Cecilia
Ramlau-Hansen, Jørn Olsen og Anne Marie Nyboe Andersen.
Tidsramme: 01.12.2015-30.11.2018

Studiet anvender data fra Østerbroundersøgelsen og HerlevØsterbroundersøgelsen, hvor der findes selvrapporteret
information om aktivitetsniveauet på arbejdspladsen. Sammen
med diagnoser fra Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret
laves overlevelsesanalyse af risikoen for udvikling af venetrombose
eller lungeemboli i forhold til eksponeringen for stillesiddende
arbejde, under hensyntagen til kardiovaskulære risikofaktorer.

Ph.d.-projekt: 1.2.2016-07.06.2020
Bevilling: EU-Interreg V, ReproUnion har bevilget 4.123.658 kroner
Lundbeck har bevilget 1.575.000 kroner. Region Hovedstaden
har bevilget 467.688 kroner. Læge Sofus Carl Emil Friis og
Hustru Olga Doris Friis’ Legat har bevilget 427.288 kroner. Axel
Muusfelts Fond har bevilget 135.500 kroner. A.P. Møller Fonden
for Lægevidenskabens Fremme har bevilget 68.000 kroner. 
Bispebjerg-Frederiksberg Hospitals Interne Forskningsfond har
bevilget 100.000 kroner.

Projektdeltagere:
Projektet gennemføres af forskningsårsstuderende, Camilla Ditlev
Lindhardt Johannesen under vejledning af Jens Peter Bonde, Niels
Ebbehøj og Esben M. Flachs fra AMED ved Bispebjerg Hospital.
Tidsramme: 01.02.2016-01.02.2017
Bevilling: Bispebjerg-Frederiksberg Hospitals Interne Forsknings
fond har bevilget 100.000 kroner.
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Undervisning og formidling
Undervisning

11.	 Tværfaglig kommunikation og samarbejde: Fælles
undervisning for læge- og sygeplejerskestuderende. 2. 
semester kandidat. Forår 2017. (Glazer C)

1.	 Prægraduat undervisning i arbejdsmedicin for 8. semester
medicinstuderende, Københavns Universitet, 2 ugers kursus
maj og december 2017. Forelæsninger, holdundervisning og
kliniktimer (JPB, TRE, JFT, HWM, NEE, EBP, CB, LBEG)

12.	 Epidemiologic issues relating to fertility research. 
Postgraduate kursus i ReproUnion-Intereg regi, 19.-21.april
2017, Arne Jacobsens Alle i København (JPB)

2.	 Prægraduat undervisning i klinisk socialmedicin og
rehabilitering for 10. semester medicinstuderende,
Københavns Universitet, 6 rul af 3 uger, med efterfølgende
mundtlig eksamination (MB).

13.	 Night work and pregnancy, Epidemiologic issues relating to
fertility research. ReproUnion-Intereg,  Postgraduate course,
april 2017, København (Hammer PE)
14.	 Dermato- og lunge toksikologi, Farmaceutstuderende KU,
oktober 2017, København (Hammer PE)

3.	 Undervisning af jordemoder-, ergoterapeut- og
fysioterapeutstuderende i arbejdsmedicinske emner. 
Holdundervisning, 12 timer x 2 årligt (CHBP, MEH, ARE,
MSC, SYS, TKC, NRR)

Formidling

4.	 Kommunikation og risikohåndtering. Undervisning, kursus i
samfundsmedicin. 16.11.2016 (JPB)

1.	 Præsentation af forskningen ved Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling torsdag, den 19. januar 2017 ved AMED (JPB, EMF,
SBP, PH, LMB, CB, JHJ, LLL, SGV, MHF, PM, CDJ, SS).

5.	 Akutte forgiftninger. Undervisning, kursus i samfundsmedicin. 
16.11.2016 (NEE)

2.	 Temamøde mellem Fagbevægelsen og Arbejds- og
Miljømedicinsk Afdeling, onsdag, den 15. marts 2017 kl. 
09:00-15:00, Bispebjerg Hospital (JPB, TRE, TN, MN, CB,
NEE)

6.	 Fosterlivet og reproduktionsforstyrrelser. Postgraduate
undervisning i reproduktionsmedicin. Malmø, Lunds
Universitets Hospital; 2.9.2016 (JPB).
7.	 Akut forgiftning, Ebbehøj NE. Københavns universitet, SUND. 
Medicin, 12. semester. Bispebjerg og Hvidovre hospitaler. Juni
og november 2017

3.	 Informationsmøde. Projekt PREGNIGHT – et landsdækkende
follow-up studie af graviditetsrelaterede sygdomme og
sygefravær blandt natarbejdere, Lægeforeningen, februar
2017, København, (Hammer PE)

8.	 Røgforgiftning, Ebbehøj NE. Bispebjerg Hospital, postgraduat
undervisning af nyansatte læger, Medicinsk afdeling I

4.	 Statusmøde følgegruppe. Projekt PREGNIGHT – et
landsdækkende follow-up studie af graviditetsrelaterede
sygdomme og sygefravær blandt natarbejdere, Dansk
Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, 3F, FOA, Dansk Erhverv,
Danske Regioner, Yngre Læger -Lægeforeningen, marts 2017,
København, (Hammer PE, Garde AH, Bonde JP)

9.	 Akut toksikologi. Ebbehøj NE og Pedersen EB.  Bispebjerg
Hospitals toksikologiundervisning. maj og november 2017
10.	 Reproductive Epidemiology, postgraduat undervisning, 19.-21. 
april 2017 (BBH)

37

5.	 Omlægning fra PST til arbejdsmiljørådgivning - erfaringer
med og konsekvenser af omlægningen fra arbejdsmiljø og
arbejdshelse. Nogle arbejdsmedicinske synspunkter. Møde
med norsk ekspertgruppe og Arbejdstilsynet i København den
15.8.2017 (JPB)

16.	 Vold, trusler og brok i sundhedsvæsnet, Oplæg ved Klinisk
Etisk temaeftermiddag  (5.10.17 NELL)
17.	 Natarbejde, oplæg på Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre,
Amager og Glostrup Hospitaler, 27.10.17 (NELL)
18 .	Gravide og arbejde. Stillingtagen til risiko ved arbejde under
graviditet. Artikel i Månedsskriftet for praktisk lægegerning,
februar 2017 (LBEG).

6.	 Endocrine disruption and male reproduction: the weight of the
epidemiological evidence. Reproduktionsmedicinsk Centrum,
RMC’s 10 års jubilæum, Malmö, 12.5.2017 (JPB)

19.	 Indeklima i en arbejdsmedicinsk sammenhæng. Foredrag
26.10.17 på Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital (HWM)

7.	 Præsentation af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling. 
Ankestyrelsen på besøg 29.9.2017 (JFT)

20.	 Asbestudsættelse på arbejdspladsen, oplæg på
informationsmøde, Dong/Ørsted, november 2017 (NRR, EBP)

8.	 Psykiske arbejdsskader: Udredning og behandling på Arbejdsog miljømedicinsk afdeling. Direktoratet for Kriminalforsorgen
25.10.2017 (JFT)

21.	 Mindfulness-baseret stressreduktion til mennesker med
arbejdsrelateret stress. Stressbehandlingskonferencen, Oplæg
ved Stressbehandlingskonferencen, Københavns Universitet,
19.01.17 (TNOR & MSCH)

9.	 Præsentation af Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling
og arbejdsmedicinen i DK. Besøg fra det norske
arbejdsmiljøinstitut STAMI. 30.11.2017 (JFT)

22.	 Hvad stiller man op med den stressede patient? Oplæg
ved Københavns Stressforskningscenter.08.06.17(TNOR &
MSCH)

10.	 Epidemiologisk forskning omsat til praksis – i arbejdsmiljøet. 
DES/DASAM medlemsmøde 5.10.17 (JFT)
11.	 Fyraftensmøde om en værdig pension til alle lønmodtagere.
Nedslidning på arbejdsmarkedet. 

23.	 Kan mindfulness forebygge depression og angst?
Summerschool for sygeplejersker, Sct. Hans Roskilde. 
24.09.17 (TNOR & MSCH)

12.	 Arbejdsmedicin i Grønland. Kursus i Arktisk Medicin, Århus
Universitet. 27.02.2017. (NEE)

24.	 Stressreduktionsklinikken på Arbejds- og Miljømedicinsk afd.,
oplæg for Ankestyrelsen. 29.09.17 (MSCH)

13.	 Stress og stresshåndtering, oplæg på University College
Sjaelland, Sorø Campus 12.01.2017 (NELL)

25.	 Stress og stressreduktion, oplæg for praktiserende læger,
Randersgade Lægehus, Østerbro, 20.12.17. (MSCH)

14.	 Stress og stresshåndtering, oplæg for Psykiatrisk Center,
København 21.03.2017 (NELL)
15.	 Stress, sygemelding og arbejdsskade, oplæg for Allerød
Kommunes ansatte i forbindelse med Forskningens Døgn
24.04.2017 (NELL)
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Organisatorisk arbejde

13.	 Lægeligt medlem af Byfornyelsesnævnet for Region
Hovedstaden (CBRA)

1.	 Associated editor, Scandinavian Journal of Work,
Environmental and Health (JPB)

14.	 Medlem af redaktionsgruppen for Armoni (CBRA)
15.	 Medlem af Forskningsudvalget, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital (CBRA)

2.	 Member of The Editorial Board, International Journal of
Occupational Medicine and Environmental Health, NOFER
Institute of Occupational Health, Ludz, Polen (JPB)

16.	 Sundhedsstyrelsens repræsentant i Erhvervssygdomsudvalget
(JFT)

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)

17.	 Medlem af videreuddannelsesudvalget, DASAM (JFT)
18.	 Formand, Uddannelsesrådet for Arbejdsmedicin, Region Øst
(JFT)

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

19.	 Postgraduat klinisk lektor (JFT)

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

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

6.	 Kursusleder prægraduat kursus i arbejdsmedicin, Københavns
Universitet (JPB)
7.	 Medlem af styregruppen for Københavns
Stressforskningscenter (JPB, NELL)

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

8.	 Arbejdsmedicinske sagkyndige for Retslægerådet (JFT, JPB,
NELL, NEE)

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

9.	 Suppleant i Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige
Udvalg for Miljø og Sundhed (CBRA) og medlem af
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for
Miljø og Sundhed (NEE)

24.	 Bekæmpelsesmiddelrådet, Miljøministeriet (PJ)
25.	 Medlem af Arbejdsgruppen for Antidotberedskab i Danmark,  
(NEE, EBP)

10.	 Medlem af Udviklingsforum for arbejdsmiljø, BBH (HWM)

26.	 Inspektor, Sundhedsstyrelsen (AK)

11.	 Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Psykosocial
Medicin (DSPM) (MB)

27.	 Bestyrelsesmedlem og kasserer, Foreningen af Yngre
arbejdsmedicinere (YAM) (RMS)

12.	 Bestyrelsesmedlem og sekretær i Dansk Selskab for Arbejdsog Miljømedicin, DASAM (CBRA)

28.	 Formand, Videreuddannelsesudvalget, DASAM (TRE)
29.	 Inspektor, Sundhedsstyrelsen (TRE)
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30.	 Stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet, repræsentant for
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet (EBP)
31.	 Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse
af National Klinisk retningslinje vedr. Håndeksem. (NEE)
32.	 Medlem af følgegruppen for udarbejdelse af vejledning i
planlægning af sundhedsberedskab. Sundhedsstyrelsen. 
(NEE)
33.	 Vice-president i bestyrelsen for ISIAQ (International Society of
Indoor Air Quality and climate) (HWM).
34.	 Medlem af Dansk Standard udvalg S-474
Indeklimaklassificering (HWM)
35.	 Medlem af DASAMs årsmødeudvalg (HWM, NELL). 
36.	 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).
37.	 Udvalget for Udredning og Udvikling, Arbejdsmiljø
forskningsfonden (NELL).
38.	 Medlem af DASAM’s kursusudvalg (LBEG)
39.	 Suppleant for lægeligt medlem i Byfornyelsesnævnet for
Region Hovedstaden (EBP)
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Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
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Jane Frølund Thomsen

Ledende overlæge

JFT

Stinna Skaaby

Reservelæge (I)

SS

Jens Peter Bonde

Professor, overlæge

JPB

Ann Kryger

Udd.ansvarlig overlæge AK

Tine Norup

Psykolog

TNOR

Charlotte Brauer

Overlæge

CBRA

Maja Scholdel

Psykolog

MSCH

Ellen Bøtker Pedersen

Overlæge

EBP

Marianne Borritz

Overlæge

MB

Sekretariat

Nanna Hurwitz Eller

Overlæge

NELL

Hanne Bovbjerg

Sekretariatsleder

HB

Niels Erik Ebbehøj

Overlæge

NE

Hanne Tulinius

Prof.sekretær, specialist HTU

Sigurd Mikkelsen

Overlæge

SM

Jette Dahl

Afdelingssekretær

JD

Tine Steen Rubak Erichsen

Overlæge

TSRE

Ann Johnsen

Kontorassistent

AJ

Harald William Meyer

Overlæge

HWM

Birthe Geert Petersen

Lægesekretær

BP

Ina Kirsten Sørensen

Lægesekretær

IS

Anne Caroline Curtz

Reservelæge (H)

ACC

Louise Gottlieb Read Kristiansen

Lægesekretær

LGRK

Astrid Rosenberg Eskildsen

Reservelæge (I)

ARE

Mette Agerbak Bjørneboe

Lægesekretær

MAB

Camilla Helene Borup Pedersen

Reservelæge (H)

CHBP

Vibeke Skibsrud

Specialist

VS

Catherine Ismail

Reservelæge (I)

CI

Silvia Sandic

Lægesekretær

SS

Janne Julie Møller

Reservelæge (I)

JJM

Vivi Andersen

Specialist

VA

Esther Ifeoma Okeke Belmaati

Reservelæge (I)

EIOB

Ganna Kovalova

ReserveLæge (I)

GK

Forskningsenheden

Jonathan Aavang Petersen

Reservelæge (H)

JAP

Jens Peter Bonde

Professor, overlæge

JPB

Maria Engedal Rasmussen

Reservelæge (I)

MER

Ane Berger Bungum

Forskningsårsstud.

ABB

Marie Elisabeth Hole

Reservelæge (I)

MEH

Anne Marie Ladehoff Thomsen

Videnskabelig assist.

Marie Sturesson Christiansen

Reservelæge (I)

MSC

Birgit Bjerre Højer

Postdoc

BBH

Margrethe Bordado Sköld

Reservelæge  (I)

MBS

Camilla Ditelev L. Johannesen

Forskningsårsstud.

CDLJ

Mie Bülow

Reservelæge (I)

MB

Clara Helene Glazer

Ph.d.-studerende

CHG

Naomi Rebecca Rosenberg

Reservelæge (I)

NRR

Christina Bach Lund

Læge/ph.d-stud.

CB

Rakel Maria Brendler Lindqvist

Reservelæge (I)

RMBL

Emil Hvidtfeldt Hansen

Studerende

EHH

Sol Yung Schjørring

Reservelæge (I)

SYS

Esben Meulengracht Flachs

Statistiker

EMF
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Joan Dideriksen

Bioanalytiker

JD

Johan Høy Jensen

Ph.d.-studerende

JHJ

Julie Elbæk-Pedersen

Forskningsassistent

JEA

Katia Keglberg Hærvig

Ph.d.-studerende

KKH

Line Leonhardt Laursen

Forskningsårsstud.

LLL

Laura Aviaja Rudkjøbing

Læge, Ph.d.-stud.

LAR

Luise Mølenberg Begtrup

Reservelæge/Postdoc

LMB

Maja Hvid Fisker

Læge, Ph.d.- stud.

MHF

Marianne Lipka Flensborg

Bioanalytiker

MLF

Paula Edeusa Cristina Hammer

Læge/ph.d -stud.

PECH

Rebekka Michaelsen Slagor

Speciallæge/
RMS
forskningsmedarbejder

Sandra Søgaard Tøttenborg

Postdoc

SST

Sesilje Elise Bondo Petersen

Postdoc

SEBP

Søren Grove Vejlstrup L. Laursen

Forskningsassist.

SGUL

Tamara Lund

Læge/Ph.d. stud.

TL

Tanja Korfitsen Carøe

Læge/ph.d-stud.

TKC

Vibeke Lyager

Bioanalytiker

VL

Elvira Bräuner

Seniorforsker

EVB

Per Åkeson Malmros

Cand. scient

PÅM

Sigurd Mikkelsen

Overlæge emeritus

SM

Finn Gyntelberg

Professor emeritus

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

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