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Året 2015
højt specialiseret funktion inden for udredning af arbejdsrelaterede
lungelidelser.

Den arbejdsmedicinske funktion i Region Hovedstaden er i løbet af
2015 blevet yderligere udbygget og konsolideret. Vi har budt velkommen til 3 nye overlæger, som hver med deres nye ansvars- og udviklingsfelt afgørende vil bidrage til fornyelse og fortsat udvikling, og vi
kan glæde os over, at et af de vigtigste resultater af fusionen af de 3
arbejdsmedicinske afdelinger i Regionen i 2008, nemlig opbygningen
af et dynamisk uddannelsesmiljø, fortsat bærer frugt. Der er til stadighed mellem 8 og 10 yngre læger i I- og H-stillinger, og et stigende
antal går videre i den arbejdsmedicinske speciallægeuddannelse. Det
tegner godt for det forestående større generationsskifte i faget.

På forskningsfronten er en række nye projekter sat i søen.  Vi har i
samarbejde med NFA, Københavns Universitet, de to arbejdsmedicinske afdelinger i Region Midt og Danmarks Statistik taget initiativ
til etablering af en registerbaseret arbejdsmedicinsk forskningsressource (DOC*X – Danish Occupational Cohort).  Det er en større
strategisk satsning, som betyder, at man hurtigere og mere kost-effektivt kan få svar på spørgsmål om arbejdsmiljø og helbred. Andre
nystartede projekter vedrører forplantningsskader, organisatoriske
forandringer, natarbejdes betydning for graviditetsforløb, kønsforskelle i muskuloskeletale belastninger og sygdom og kræftrisiko ved
arbejde som brandmand. 

En særlig nyskabelse i 2015 er etableringen af et udvidet tilbud om
behandling, støtte og rådgivning af patienter med arbejdsrelaterede
stressproblematikker. Stressreduktionsklinikken åbnede den 1. oktober, og funktionen varetages af en overlæge og en klinisk psykolog. 
Kernen i det nye tilbud er et gruppeforløb med fælles sessioner og
hjemmeopgaver i løbet af en 2 måneders periode – gerne samtidig
med varetagelse af erhvervsarbejde. Søgningen har været stor, og vi
har derfor netop truffet aftale om ansættelse af endnu en klinisk psykolog. Vi vil lægge stor vægt på, at der ikke er ventetid, at vi løbende
kvalitetsvurderer indsatsen, samt at arbejdspladsperspektivet udbygges og fastholdes.  Såfremt funktionen skal fastholdes på længere
sigt, vil det forudsætte ressourcetilførsel.

Ved tærsklen til 2016 vil vi gerne takke alle vores samarbejdspartnere
inden for og uden for hospitalet for et godt samarbejde i 2015, og vi
arbejder alle hårdt på ikke at skuffe forventningerne til afdelingen i
2016.
Jens Peter Bonde
Ledende overlæge, professor, dr.med.

Vi har også i årets løb taget initiativ til etablering af sammenhængende patientforløb i form af udredningspakker for patienter med
mistanke om arbejdsrelateret lungesygdom. Det er tanken, at der ved
et tættere samarbejde og med en klar arbejdsdeling mellem Arbejdsmedicinsk Afdeling og Regionens 5 lungemedicinske afdelinger kan
etableres et sammenhængende udredningsforløb til gavn for patienterne. Dette initiativ ligger i forlængelse af arbejdet med at etablere en
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Klinisk virksomhed
Patientundersøgelser
I 2015 blev der i alt henvist 2.296 patienter til udredningsforløb. Det er
4 % flere end i 2014. Der har især været en betydelig stigning i henvisninger fra praktiserende læger og specialafdelinger og færre henvisninger fra Arbejdsskadestyrelsen – en udvikling vi hilser velkommen,
idet den overordnede vision er at styrke det forebyggende arbejde
og arbejdsfastholdelse og bruge færre kræfter på arbejdsskadedokumentation. Antallet af henvisninger fordelt på type af henvisning vil
fremgå af nedenstående figur.

Antal henviste opdelt efter henvisende instans.

Ventetid til undersøgelse
Der gik i gennemsnit 5,0 uge, fra vi modtog en henvisning til undersøgelse, til den primære lægelige undersøgelse fandt sted.  Og
gennem hele året var det kun 42 % af de henviste patienter, som
blev undersøgt inden for de 4 uger, der er Regionens servicemål. Det
skyldes vakante stillinger i første halvdel af året, og i takt med at vi fik
stillingerne besat, gennemførte vi i efteråret 2015 ved forenede kræfter blandt både læger og sekretærer et patientpukkelafviklingsforløb,
således at vi ved udgangen af 2015 stort set er i mål med en gennemsnitlig ventetid på 3 uger og med over 90%, der får tilbudt tid inden
for 4 ugers fristen. 

Antal henviste opdelt i almindelige og gruppeundersøgelser samt speciallægeerklæringer.

Hvem henviser til Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling?
Praktiserende læger stod for 46 % af de almindelige henvisninger og
fagforeningerne for 17 %. Mens de praktiserende læger har henvist
væsentligt flere (1.066 i 2015 mod 853 i 2014),  er antallet af henvisninger fra fagforeningerne uændret.

Ved udredning af kræftsygdomme og rådgivning af gravide kvinder
samt i andre særlige tilfælde så som akutte stressbelastninger findes
en tid i løbet af få dage – højst 1 uge.
5

Ventetid fra henvisning til primær undersøgelse ved afdelingen for undersøgte i 2011-2015.
Grøn streg: median. Blå stiplet streg: 90% af alle.

Uændret fra tidligere år kan over 95 % af alle udredninger klares med
én konsultation. Det skyldes, at udredningen er godt forberedt med
indhentning af relevante oplysninger på forhånd, og at opfølgning
kan klares telefonisk eller med korrespondance. Ressourcekrævende
virksomhedsbesøg af betydning for forebyggelse eller diagnostisk
vurdering foretages i mindre omfang. I 2015 b lev der foretaget i alt 63
virksomhedsbesøg (56 i 2014).
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Erhvervsstatus for henviste patienter
Langt hovedparten af henviste patienter har en mangeårig tilknytning
til arbejdsmarkedet, men uændret fra tidligere er det kun omkring
halvdelen (52%), som på henvisningstidspunktet er i arbejde. Omkring 10% er på efterløn eller pension – i disse sager handler det om
dokumentation af arbejdsskader pådraget tidligere i livet. 

Er sygdommen arbejdsbetinget?
Ved afslutningen af et forløb vurderes, om sygdommen med stor
sikkerhed eller sandsynlighed er arbejdsbetinget, eller om det er en
muligt arbejdsbetinget sygdom eller en arbejdsforværret sygdom. 
Fordelingen af afdelingens vurderinger fremgår nedenfor.

Hvilke sygdomme ses på afdelingen?
Som tidligere er sygdomme i bevægeapparatet langt den største
sygdomsgruppe, som tegner sig for godt og vel en tredjedel af alle
sygdomme blandt afsluttede patienter.  Den næststørste gruppe har
gennem flere år været stressrelaterede sygdomme med en andel på
12 %. Udsvingene, der ses fra år til år inden for de forskellige sygdomskategorier, er beskedne, og viser ingen klar tendens. 
Blandt bevægeapparatslidelserne er lænderyglidelse fortsat i overtal
– 34 % af alle er lænderyglidelser efterfulgt af skulderlidelser. 
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Gruppeundersøgelser
Undersøgelser af grupper fra den samme arbejdsplads foretages, når
der er en ophobning af medarbejdere med mistanke om arbejdsrelaterede symptomer eller sygdomme. Der kan også være tale om frygt
for, at en bestemt eksponering som skimmelsvampeangreb eller asbest medfører sygdom, hvor der er brug for udredning, dokumentation og rådgivning.
Det er hyppigt en repræsentant fra arbejdsmiljøorganisationen, der
henviser. Det kan også være arbejdsgiver eller medarbejderrepræsentanter. 
Ved gruppeundersøgelser foretages typisk indledningsvist et virksomhedsbesøg, og efterfølgende foretages individuelle undersøgelser efter en bestemt protokol afhængigt af problemstillingen, og afslutningsvist udarbejdes en samlet redegørelse med information til
virksomhed og ansatte. I disse rapporter er den enkelte medarbejder
naturligvis anonymiseret. 
Der er i 2015 gennemført i alt 10 gruppeundersøgelser med mere end
2 medarbejdere. I alt indgik 69 henviste i gruppeundersøgelser.

Som det fremgår, vurderes, at de fleste henviste har en sygdom, som
mere eller mindre sikkert er relateret til arbejde, men der er dog også
næsten en fjerdedel, hvor vi mener at kunne fastslå, at sygdommen
ikke er arbejdsbetinget. Også disse henvisninger er relevante – både
i forhold til afklaring og i forhold til rådgivning og iværksættelse af
eventuelle arbejdsfastholdelsestiltag.  Ovenfor vises, hvem der har
anmeldt på mistanke om arbejdsrelateret lidelse – mange er anmeldt
inden henvisning, hvilket måske er knap så effektiv udnyttelse af ressourcerne.
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Giftlinjen

eftereuddannelseskurser, tage på toksikologikongres med postere fra
Giftlinjens arbejde osv. Den interne uddannelse til giftarbejdet har vi
revideret. Det er så også blevet muligt for os at udbyde pladser på
toksikologikurserne til uddannelseslæger fra andre afdelinger, og det
vil vi fortsætte med.

Antallet af opkald til Giftlinjen er fortsat højt og ligger på niveau med
sidste år. Det tager vi som udtryk for, at Giftlinjen er et kendt og accepteret sted at hente oplysninger i tilfælde af akutte forgiftninger, og
specielt i tilfælde af en eksponering, som giver mistanke om eller frygt
for akut forgiftning. Det er godt, fordi Giftlinjen dermed får lejlighed
til at fange forgiftningstilfælde i opløbet og tilråde førstehjælp eller
behandling, der kan lindre forløbet. Det er også godt, fordi det stigende antal giver Giftlinjen et godt overblik over eksponeringen for mere
eller mindre giftige emner i Danmark. Men det er også en udfordring. 
Det er en udfordring for os at holde ventetiden ved opkald nede og
at sortere de mange forespørgsler uden risiko for forgiftning fra. Det
er ingen kunst at indlægge alle, men den gode forgiftningsrådgivning
afpasser rådet til behandling til den risiko, der er forbundet med eksponeringen.

Statistik
Tabel 1. Udtræk fra Giftlinjens database med forespørgsler, 2015:
Sager med information om et giftstof fordelt efter fagligt område.
Giftgruppe 				

Antal % af valide

Lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud

8.969

Euforiserende stoffer
Klinisk biokemisk analyse

Derfor bliver der ved hvert opkald til Giftlinjen foretaget en risikovurdering: Hvor galt tror vi, det her vil gå, eksponeringen, eksponeringsvej og eksponerede patient taget i betragtning. 45 % af opkaldene til
Giftlinjen på det arbejdsmedicinske område vurderes ikke at udgøre
nogen risiko, 25% vurderes at udgøre risiko for en begrænset forgiftning.  Manifest forgiftningsrisiko er der i 12% af tilfældene, og under
1% vurderes livstruende. Det sidste kan være svære udsættelse for
ætsende stoffer i husholdningen, gasser, toksiske alkoholer, en række
svampe og enkelte planter. 

41

978	 4
9

0

Kemiske stoffer og produkter, planter, svampe 10.684

50

Giftstoffer som ikke kan klassificeres
Valide forgiftningssager 	
Manglende information om giftstof
Fejlopkald 	
Alle kontakter

1.078

5

21.718
3.075
613
25.406

Statistikken over opkald er ikke så detaljeret som tidligere år på grund af
registreringsproblemer i den nye database.

Arbejds- og miljømedicinsk afdeling har ansvaret for Giftlinjens rådgivning inden for områderne kemi, planter, svampe og dyr; det vil
sige, at der ikke er farmakologisk, misbrugs- eller kosttilskud. Det er
et meget bredt felt.
For at holde styr på dokumentationen har Giftlinjen udarbejdet op
mod 1000 ”action cards”, kortfattede vejledninger i håndtering af de
enkelte forgiftninger. De er tilgængelige for sygeplejersker og læger
i Giftlinjens rådgivning, og for hospitalerne i Region Hovedstaden.
Bemanding
I løbet af det sidste år er kredsen af arbejdsmedicinske læger, der deltager i Giftlinjens arbejde, fordoblet. 3 nyansatte overlæger på afdelingen er med i vagtarbejdet, og 2-3 uddannelseslæger indgår i den sidste del af introduktions- og hoveduddannelsen. Det giver anledning
til at lave toksikologiske udredningsopgaver, tage på toksikologiske
9

Highlights
Emotionelle krav i arbejdet og mentalt helbred

resultaterne (1). Projektets resultater tydede ikke på, at kortisol er en
mekanisme i forhold til udvikling af depression (2). 

Af Marianne Agergaard Vammen og Jane Frølund Thomsen

Samlet set fandt vi, at risikoen for udvikling af dårligt mentalt helbred
i højere grad er relateret til den subjektive oplevelse af høje emotionelle
krav (generelle krav) end til den faktiske udsættelse for arbejdsopgaver med et sådan indhold (specifikke krav).

Høje emotionelle krav karakteriserer mange typer arbejde, hvor mennesker arbejder med mennesker. Som en del af en større forløbsundersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt 4500 offentlige ansatte har
vi set på, om arbejdsopgaver, der indebærer følelsesmæssig involvering, som fx pleje af meget syge mennesker, kan have en negativ indflydelse på vores mentale helbred*.  Vi har også set på, hvilken rolle
stress-hormonet kortisol spiller. Ud fra besvarelser i et spørgeskema
kunne der dannes tre skalaer til at beskrive emotionelt krævende arbejde. Den ene skala vedrørte den ansattes subjektive følelse af generel emotionel belastning (fx: ”Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit
arbejde?”), mens de to andre skalaer indeholdt specifikke spørgsmål
vedrørende emotionelle karakteristika ved arbejdet (fx: ”Skal du tage
dig af andre personers sorger og bekymringer?” eller ”Hvor mange
samtaler har du haft den sidste måned med patienter eller pårørende
om, at patientens prognose er meget dårlig?”). Generelt har tidligere
studier på området anvendt selvrapporterede, individuelle oplysninger om emotionelle krav, som har indebåret stor risiko for fejlslutninger vedrørende en kausal sammenhæng mellem oplevelse af høje
krav og udvikling af sygdom, bl.a.  fordi ens mentale tilstand farver
ens syn på belastninger.  For at imødegå disse fejlkilder har vores
studie anvendt både individuelle besvarelser samt gruppebaserede
mål (arbejdsenhedsgennemsnit), og diagnosen depression blev stillet ved hjælp af kliniske interviews. Positive faktorer i arbejdsmiljøet,
som fx emotionel berigelse, social støtte og mening i arbejdet indgik
i analyserne.

Reference:
1.	 Vammen MA, Mikkelsen S, Hansen ÅM, Bonde JP, Grynderup MB, Kærlev
L, Mors O, Rugulies R, Thomsen JF. Emotional demands at work and the risk
of clinical depression – a longitudinal study in the Danish public sector. Submitted to Occupational and Environmental Medicine.

2.	 Vammen MA, Mikkelsen S, Hansen ÅM, Grynderup MB, Andersen JH,Bonde
JP, Buttenschøn HB, Kolstad HA, Kærgaard A, Kærlev L, Mors O, Rugulies
R, Thomsen JF. Salivary cortisol and depression in public sector employees:
Cross-sectional and short term follow-up findings. Psychoneuroendocrinology.
2014;41:63-74.

Tabel. Emotionelle krav i arbejdet og risiko for depression (1)
Emotionelle krav Population
N

Individ-baseret
ORa

95% CI

Arbejdsenhed
ORa

95% CI

Generelle

3116

1.40 1.02-1.92

1.24

0.75-2.07

Specifikke

3124

0.93 0.70-1.24 0.92

0.62-1.35

Patient-relaterede

1341

1.14 0.62-2.09 1.01

0.39-2.68

Justeret for: Indkomst, tidligere depression, traumatiske livsbegivenheder,
a
ensomhed og rygning.

Resultaterne viste, at hvis man oplevede høje generelle emotionelle
krav i arbejdet, havde man en 40 % øget risiko for at udvikle klinisk
depression to år senere. Når vi derimod analyserede for effekten af
de gruppebaserede og specifikke mål, var der ingen overrisiko (tabel). 
Inddragelse af de positive faktorer i arbejdsmiljøet ændrede ikke på

*Studiet er et delstudie under Prisme-projektet (Psychological Risk Factors in the
Work Environment and Biological Mechanisms in the development of Stress, Burnout and Depression), som er et samarbejdsprojekt mellem de arbejdsmedicinske
klinikker på Bispebjerg, i Århus og Herning, Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø og Center for Psykiatrisk Forskning, Århus.
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DOC*X: En landsdækkende arbejdsmiljøkohorte med
job- og eksponeringsdata – en åben forskningsressource

Perspektivet er med tiden at udvide med flere specifikke oplysninger
om arbejdsmiljøet – for eksempel i form af JEM’s for andre områder
– og på den måde skabe en endnu mere værdifuld forskningsressource, der kan fremme den registerbaserede forskning om arbejdsmiljø
og helbredskonsekvenser.

Af Esben Meulengracht og Sesilje Bondo-Pedersen
DOC*X databasen er etableret for at give mulighed for tids- og omkostningseffektive undersøgelser af arbejdsmiljøhelbred og arbejdsmarkedstilknytning og for at samle arbejdsmiljøforskningen inden
for forskellige områder.  Det er en værdifuld forskningsressource,
som skal være åben for forskere både nationalt og internationalt for
at udbrede de fordele registerforskningen har givet den øvrige danske
forskning på sundhedsområdet.

Diskretionshensyn tilgodeses ved at opbygge databasen på en platform på Danmarks Statistik, hvor der er stor datasikkerhed, og hvorfra der ikke udtrækkes personspecifikke data, men samtidigt en nem
adgang for forskere med lødige projekter.
Projektet koordineres af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved
Bispebjerg Hospital og gennemføres i et samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Kræftens Bekæmpelse,
Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning,
Biostatistisk afdeling ved Københavns Universitet og Danmarks Statistik.

DOC*X databasen er opbygget som en kombination af flere forskellige befolknings- og arbejdsmarkedsregistre hos Danmarks Statistik,
en håndfuld forskellige forskningskohorter og fem nyudviklede beskrivelser af udvalgte arbejdsmiljøpåvirkninger. Der er således i høj
grad tale om en frugtbar kombination af allerede eksisterende data
og helt nyudviklet viden.

Yderligere information om både databasen og arbejdsmiljøpåvirkningerne kan findes på hjemmesiden www.doc-x.dk.

DOC*X databasen indeholder erhvervshistorik på alle erhvervsaktive
i Danmark i perioden 1970-2012, med årlige oplysninger om de fag
og brancher erhvervsaktiviteten er foregået i. Udover de tidsspecifikke
oplysninger om erhvervsaktivitet, indeholder DOC*X databasen også
jobspecifikke oplysninger om de udsættelser for arbejdsmiljøpåvirkninger, det enkelte job medfører. Arbejdsmiljøpåvirkningerne dækker
udvalgte aspekter af psykosociale (krav, kontrol, jobstrain), biomekaniske (belastninger af skulder-arm og ryg-ben), fysiske (støv, støj,
lys) og kemiske (dieseludstødning, klorerede stoffer, formaldehyd)
forhold i arbejdsmiljøet. Påvirkningerne er opgjort for enkelte fag og
brancher i såkaldte jobeksponeringsmatricer (JEM).

Arbejdsmarkedsregistre i DOC*X databasen:
ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension; FOB: Folke- og boligtællingen
1970, Danmarks statistik; AKM: Arbejdsklassifikationsmodulet, Danmarks Statistik; RAS: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik, Danmarks
statistik; IND: Indkomstregisteret, Danmarks statistik; NAK: Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, NFA; Kost, Kræft og Helbred: Forskningskohorte, Kræftens Bekæmpelse.
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Risikoen for depression ved katastrofelignende hændelser

årsag til depression – altså en tilstand præget af tristhed, manglende
interesse og energi. I denne undersøgelse fandt man, at alle typer af
katastrofelignende hændelser som naturlige katastrofer (jordskælv,
oversvømmelse), terrorisme, teknologiske katastrofer (brandulykker,
flykatastrofer, togulykker) samt krigshandlinger kan medføre en betydelig risiko for at udvikle depression i den efterfølgende tid blandt
udsatte.

Af Jens Peter Bonde
Man har længe været klar over, at ulykker og katastrofer ikke alene
kan medføre død og lemlæstelse, men også medføre varigt ar på
sjælen hos uskadte overlevende. Man taler om posttraumatisk stress
syndrom, som er en tilstand, der kan opstå efter, at man har været
udsat for en chokerende katastrofelignende hændelse.  Tilstanden
kan have alle grader fra lettere gener som ubehagelig, lejlighedsvis
genoplevelse af traumet til en socialt invaliderende tilstand præget
af vagtsomhed, irritabilitet, koncentrationsbesvær, søvnproblemer og
tendens til at isolere sig socialt.

Hovedresultaterne af undersøgelsen vises herunder.

Disse resultater har også betydning i arbejdsmedicinen, hvor svære
traumatiske hændelser på jobbet nu må anses for at kunne udløse
en
depressiv lidelse.  Det kan være voldelige overfald, ulykker med
Bonde et al
livsfare,
eller situationer hvor man er vidne til svære kvæstelser, som
Nu viser en ny gennemgang af hele den videnskabelige litteratur, at
sådanne chokerende katastrofelignende situationer
også kan være
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Fig. 1 Forest plot showing odds ratios with 95% confidence intervals for depressive disorder following disaster or military deployment (random effects models categorised by type of exposure). ES, effect size.

Heterogeneity of risk across studies
The risk of depression varied substantially across studies from a
relative risk slightly above 1 in people indirectly exposed to the
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example among soldiers in combat, people entrapped in war zones
or displaced people after natural disasters, may be different and
perhaps more persistent than effects of single events such as mass
transportation accidents. Unfortunately, the number of studies is

Risikoen for depression i efterforløbet af en katastrofe eller deltagelse i militære missioner. Risikoens størrelse er vist ved tal på den
nederste linje.  En risikoforøgelse
på 2 betyder, at risikoen for at
udvikle depression er dobbelt så
stor blandt personer udsat for et
traume som for en sammenlignelig kontrolgruppe.

Reference:
Bonde JP, Utzon-Frank N, Bertelsen
M, Borritz M, Eller NH, Nordentoft M,
Olesen K, Rod NH, og Rugulies R. Risk
of depressive disorder following disasters
and military deployment. Systematic review with meta-analyses. British Journal
of Psychiatry, 2015 (in press).

Stressreduktionsklinikken

Der henvises årligt omkring 300 patienter med arbejdsrelateret stress
til undersøgelse ved Region Hovedstadens Arbejds- og Miljømedicinske Afdeling svarende til knap 15 % af alle henviste. Der foretages en
arbejdsmedicinsk diagnostisk udredning med fokus på beskrivelse
af forløb, symptombillede, differentialdiagnoser og afdækning af årsagsfaktorer i og uden for arbejdet, mens der kun i begrænset omfang med de tidligere ressourcer og kompetencer har kunnet tilbydes
et problemløsende behandlingsforløb.

Af Nanna Eller og Maja Schondel
Arbejdsrelateret stress er i løbet af de sidste 10 år blevet et dominerende arbejdsmiljøproblem og er nu anledning til næsten 25 % af
samtlige anmeldelser af arbejdsrelateret sygdom. På flere arbejdsmedicinske klinkker har man i nogle år kunnet modtage behandling for
arbejdsrelateret stress. Dette blev også muligt ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital i 2015. De indledende
opgaver har været at finde et egnet lokale, få det istandsat, udvikle og
beskrive interventionsform samt starte første gruppeforløb.

Formålet med Stressreduktionsklinikken er at tilbyde et evidensbaseret problemløsende behandlingsforløb for arbejdsrelateret stress,
hvis effekt løbende moniteres og dokumenteres samt at opsamle og
formidle viden om arbejdsrelateret stress. Behandlingen er tværfaglig med et gruppebaseret forløb med fokus på arbejdsmæssige problemstillinger som et grundelement.

Flowchart for stressreduktionsstilbud
Henvisning fra egen læge, arbejdsmiljørepræsentant, fagforening eller
Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsmedicinsk journaloptagelse, somatisk
udredning, KRAM-faktorer, evt. anmeldelse til ASK

Eventuelt psykiatrisk
vurdering og
medicinordina n i
samarbejde med
egen læge

Psykometrisk undersøgelse
(SCL 90, PSS og arbejdsmiljø)

Indledende samtale med
psykolog inden
gruppeforløb

Gruppeforløb –
mindfulnessbaseret
stressreduktion

Som en fast del ses patienterne desuden til lægesamtale med fokus
på tilbagevenden til arbejde og til en individuel samtale med psykolog. I behandlingsteamet indgår psykolog, arbejdsmediciner, psykiater, fysioterapeut og socialfaglig kompetence.  

Konference / visitation

Støtte og vejledning
vedr. KRAM-faktorer

Flow-chartet viser forløbet i stressreduktionsklinikken.  Det første
hold med 9 deltagere startede i oktober og sluttede i december 2015. 
Symptomer evalueredes med selvvurderet helbred (skala 1-5, fald fra
3,9 til 3,1 i gennemsnit) og Cohens Perceived Stress Scale (skala 1050, fald fra 37,0 til 27,4 i gennemsnit). 

Eventuel
rundbordssamtale
på arbejdspladsen

Udtalelser fra deltagere:
Opfølgende samtale
med arbejdsmediciner
mhp genoptagelse af
arbejde

Psykometrisk undersøgelse
(SCL 90, PSS)

Eventuelt social
faglig rådgivning fra
Socialmedicinsk Enhed
og hjælp etablering
af job bud

Eventuelt
informationsmøde
på arbejdspladsen

Afsluttende samtale med
psykolog og læge
vedrørende forløb og
tilbagefaldsforebyggelse

•

Man bliver dygtig til at drage omsorg for sig selv, og det er langtidsholdbart.

•

Det har været en stor hjælp at lære om stress og typiske reaktioner og
symptomer.

•

Det er rart at være sammen med en gruppe af mennesker, der går
gennem det samme som en selv.

•

Jeg har allerede videregivet det til min arbejdsplads og alle, der gider
høre det!

Der opstod hurtigt ventetid, hvorfor der fra 15.1.16 er ansat yderligere
en psykolog. 

Opfølgning efter 1 år –
spørgeskema
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Guldudvinding uden brug af kviksølv

kviksølvbrug forestod selve træningen. Samtidig er der gennemført
undervisning af minearbejderne, sundhedsarbejdere, skolelærere og
skolebørn og andre nøglepersoner i civilsamfundet i konsekvenserne
af brug af kviksølv, både helbreds- og miljømæssigt. 

Af Jane Frølund Thomsen
Ikke-industriel guldminedrift (small-scale gold mining) er på verdensplan den største udleder af kviksølv forårsaget af mennesker. Kviksølv
tilsættes den let knuste guldholdige malm, som yderligere findeles i
roterende tromler, hvor kviksølv binder guldet (amalgamerer). Minearbejderen fjerner kviksølvet igen ved at opvarme blandingen med en
blæselampe og indånder herved giftige dampe. Processen medfører
herudover et stort spild af kviksølv ud i det omkringliggende økosystem. 

Kalinga er et isoleret bjergområde på Philippinerne, hvor der foregår guldudvinding. Stavmøllerne, der knuser malmen, drives af flodens vand. Foto: Rasmus Køster-Rasmussen

Resultaterne fra interventionen blev opgjort efter 2 år og var yderst
forskellige for de to områder. I Kalinga var alle minearbejdere konverteret til den nye metode. Dette område var ejet i fællesskab af en lokal
stamme med et stammeråd, der var bekymrede over forureningen. I
Camarines Norte lykkedes konverteringen slet ikke. Jorden blev her
kommercielt udnyttet, og der var ikke noget incitament fra jordbesiddernes side i forhold til at foretage ændringer. Projektet er nu forlænget frem til 2017, hvor man gennemfører træning i yderligere et stort
mineområde samt forstærker civilsamfundsindsatsen i Camarines
Norte. 

Som led i udvindingen af guld fra den knuste malm tilsættes kviksølv, som binder guldet. Her
presses det overskydende kviksølv ud gennem et klæde, ud i skyllevandet og videre ud i omgivelserne. Foto: Rasmus Køster-Rasmussen

Dette toksiske tungmetal optages i planter og fisk og indgår i fødekæden, hvor det kan forårsage skader på bl.a. nervesystem og på det
ufødte barn. I et lille område på Filippinerne har man i nogle årtier
anvendt en guldudvindingsmetode, som ikke indebærer brug af
kviksølv. Metoden kræver stort set ikke andet udstyr end det, minearbejderne allerede har, men kræver et lidt andet håndelag, hvor man
til slut i processen tilsætter boraks. Siden 2011 har vi i samarbejde
med en lokal NGO, den danske NGO Diálogos og GEUS gennemført træning af minearbejdere i den kviksølvfri metode i to forskellige
mineområder på Filippinerne, Kalinga og Camarines Norte, hvor der
anvendtes store mængder kviksølv. Minearbejdere fra området uden

Studiet er finansieret af CISU (Civilsamfund i Udvikling).
Reference: Køster-Rasmussen R, Westergaard ML, Brasholt M, Guiterrez R, Jørs
E, Thomsen JF. Mercury pollution from small-scale gold mining can be stopped
by implementing the gravity-borax method – a two year follow-up study from two
mining communities in the Philippines. New Solutions 2016 Feb;25(4):567-87. doi:
10.1177/1048291115607929. Epub 2015 Oct 13.
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September 2015 (JFT).

4.	 NIVA-kursus: Working Hours and Health, Majvik Congress Hotel, Kirkkonummi, Finland. 19.-23. maj 2014 (4 forelæsninger JPB). 
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(NELL).

11.	 Akut toksikologi. Bispebjerg Hospitals toksikologiundervisning. 
12.05.2015 (NEE + EBP)

13.	 Arbejdsmedicin, Arbejdsmiljøapparatet og arbejdsskader;
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21
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Miljømedicin, DASAM (CB).

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

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

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

21.	 Sagkyndig, Patientklagenævnet (JFT).

9.	 Medlem af Bachelor-udvalget ved Københavns Universitet (JPB)

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

10.	 Arbejdsmedicinske sagkyndige for Retslægerådet (JFT, JPB, NE,
NELL).

27.	 Formand for udvalget vedr. Hovedformål 2 under
Forebyggelsesfonden (NEE).

11.	 Medlem af Udviklingsforum for arbejdsmiljø, BBH (JPB).

28.	 Medlem af udvalget vedr. Udvikling og udredning under
Arbejdsmiljøforskningsfonden (NEE).

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

29.	Bekæmpelsesmiddelrådet, Miljøministeriet (PJ).

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

30.	 Arbejdsgruppen for Antidotberedskab i Danmark,  (NEE).

14.	 Medlem af redaktionsgruppen for Armoni (CB).

32.	 Inspektor for Sundhedsstyrelsen (AK).

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

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

31.	 Hovedkursusleder for arbejds – og Samfundsmedicin (AK).
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34.	 Formand, Videreuddannelsesudvalget, DASAM (TRE).
35.	 Inspektor for Sundhedsstyrelsen (TRE).
36.	 Stedfortræder i Arbejdsmiljøklagenævnet, repræsentant for
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet (EBP). .
 .

Organisering af konferencer og videnskabelige møder
1.	 Temamøde mellem Fagbevægelsen og Arbejds-og
Miljømedicinsk Afdeling i Region Hovedstaden, Bispebjerg
Hospital, 25. marts 2015 (JPB, CB).
2.	 The 12. Danish Stress Research Conference, Konference,
Bispebjerg Hospital 22. oktober 2015 (NELL, VIBS og HTUL i
samarbejde med NFA og KU).
3.	 ReproYoung Conference, halvdag: Biobanking,  Righshospitalet,
September  2015 (IOS).
4.	 From case studies to scientific evidence. Symposium honouring
Sigurd Mikkelsen torsdag, den 23. april 2015 (JPB).
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Forskningsprojekter under udførelse
(Omfatter kun igangværende projekter, hvor der er givet mindst én ekstern bevilling)

Det emotionelt krævende arbejde i forhold til udvikling af udbrændthed og depression.

Projektdeltagere:
Projektet gennemføres af Ph.d.-studerende Marianne Agergaard
Vammen i samarbejde med Jane Frølund Thomsen, Sigurd Mikkelsen
fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Åse Marie Hansen, NFA,
samt den øvrige Prismegruppe. 

Resumé:
En række studier har vist, at psykosociale krav og belastninger i arbejdet kan have negative konsekvenser for mentalt helbred og medføre
sygefravær. Forskningen har taget udgangspunkt i oplevet indflydelse
på samt kvantitative krav i arbejdet. Betydningen af det emotionelt
krævende arbejde, som blandt andet opleves i arbejdet med at servicere, pleje og undervise mennesker, er kun ringe undersøgt, og begrebet er dårligt defineret.

Tidsramme: 1.12.2010-1.6.2016.
Bevilling: Ph.d. projektet er finansieret af Lundbeck A/S.
_______________________________________________________
Kønsforskelle i udviklingen af arbejdsbetingede øvre bevægeapparatslidelser: En fortsættelse af SHARM-studiet

Ph.d-projektet med titlen ”Betydningen af emotionelt krævende arbejde for udviklingen af udbrændthed og depression” har til formål
at undersøge, om emotionelt krævende arbejde medfører en forøget
risiko for udvikling af udbrændthed og depression. Herunder afklares og afgrænses begrebet emotionelt krævende arbejde. Det undersøges, om oplevelsen af arbejdet som berigende optræder som en
modificerende faktor, og om kortisolkoncentrationen er associeret til
emotionelt krævende arbejde på den ene side og udbrændthed og
depression på den anden side. 

Resumé:
Formålet med projektet er at undersøge kønsforskelle i udviklingen
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. Resultatet vil forhåbentlig
kunne bidrage til at forbedre mulighederne for både forebyggelse og
rehabilitering i relation til arbejdsrelaterede bevægeapparatslidelser
for begge køn.Ph.d.-studiet er en del af SHARM-studiet (SHoulderARM-studiet), som er et stort epidemiologisk studie af arbejdsbetingede eksponerings-risici for udviklingen af øvre bevægeapparatslidelser. Det er designet til at undersøge og forklare eventuelle kønsforskelle.

Projektets data stammer fra det større PRISME-projekt (Psychological RISk factors in the work environment and biological MEchanisms
in the development of stress). PRISME-projektet er et stort prospektivt studie indeholdende både spørgeskemabesvarelser, kliniske interviews og analyser af spytkortisol. Data blev indsamlet i 2007 og
2009 blandt 502 arbejdsenheder i Århus kommune og Region Midtjylland. Henholdsvis 4.489 og 3.224 personer deltog i første og anden
spørgerunde. 

Ph.d.-studiet har to primære mål:
At undersøge kønsforskelle i eksponerings-respons-sammenhæng
for udviklingen af subacromielle skulderlidelser i en kohorte af bygningsmalere.

Der vil i projektet blive anvendt skalavalideringsmetoder samt logistiske regressionsanalyser med inddragelse af både individuelt vurderet
psykisk arbejdsmiljø samt arbejdsgruppe-niveauer og med kontrol
for en række potentielle confoundere.

At undersøge kønsforkelle i eksponerings-respons-sammenhæng for
udviklingen af rodledsartrose, springfinger, Dupuytren’s kontraktur
og karpaltunnelsyndrom i befolkningsstudier. Jobeksponeringsmatri-
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Studiet er et tværsnitsstudie af cirka 600 mænd fra Grønland, Polen og Ukraine. Analyserne er baseret på sæd- og blodprøvedata fra
CLEAR-projektet.  Blodprøver er blevet analyseret for HCB, PBDE,
PFC, phthalater, cotinin, bisphenol A samt metallerne Hg, Pb og Sd.

cen vil blive benyttet til at karakterisere ergonomiske eksponeringer
for både mænd og kvinder. Den er baseret på registerdata (DISCOkoder) og ekspertvurderede ratings indenfor uniforme jobgrupper. 
Tidligere udførte objektive målinger vil blive benyttet til at validere
jobeksponeringsmatricen. De ovennævnte sygdomme vil blive identificeret i Landspatientregistret og Sygesikringsregistret.

En forståelse af sædcelle DNA-skader og apoptose kan være vigtige
for at forstå den epidemiologiske udvikling af mandlig infertilitet. 

Projektdeltagere:
Projektet gennemføres af Ph.d.-studerende Christina Bach, Arbejdsog 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.

Studiet er en del af projektet Reprosund/ ReproHigh, som søger at
samarbejde i Ørestadsregionen omkring fertilitetsforskning, -rådgivning og –viden. 
Projektdeltagere:
Projektet gennemførers af Ph.d.-studerende Ina Olmer Specht, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Jens Peter
Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
samt Aleksander Giwercman, Scanian Andrologi Center, Malmø, Bo
Jönsson, Institut for Laboratoriemedicin, Lund og Karin Sørig Hougaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt
partnere i ReproHigh- og CLEAR-projektet. 

Tidsramme:1.12.2015-31.11.2018.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden 910.000  DKK.
________________________________________________________
Miljøgiftes påvirkning af mænds sædkvalitet.
Resumé:
Barnløshed er et hyppigt problem og ofte med ukendte årsager. Omkring halvdelen af årsager til barnløshed hos par er relateret til manden. Den mandlige reproduktion er en kompleks proces, og en lang
række faktorer har indflydelse på den mandlige forplantningsevne,
herunder alder, livsstilsfaktorer såsom rygning, fedme, alkohol samt
nogle miljøgifte. 

Tidsramme: Januar 2011 – april 2015.
Bevilling: REPROSUND (EU finansieret projekt) kr. 1,2 mill og CLEAR
(FP7 projekt) kr. 300.000.
________________________________________________________
Forgiftninger – Epidemiologi på grundlag af danske registre.

Undersøgelser viser, at miljøgifte kan skade DNA’et i sædcellerne
uden målbar effekt på sædtal, motilitet og morfologi.  Skadet sædDNA kan øge risikoen for infertilitet. 

Resumé:
Der dør flere af forgiftninger end i trafikken, og antallet af indlæggelser og skadestuebesøg pga. af forgiftninger overstiger hver for sig
10.000 om året. Forgiftninger har således store konsekvenser, men
årsager og omstændigheder er kun beskrevet i begrænset omfang. 

Studiets formål er at undersøge, om serumkoncentrationer af udvalgte miljøgifte påvirker mandlig fertilitet, herunder sædkvalitet, reproduktive hormoner, DNA’et i sædceller samt anti- og proapoptotiske
markører i sæd. 

Projektets formål er at beskrive forgiftningsmønstret i Danmark og at
analysere forhold af betydning for forgiftningsulykker. Desuden søges
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Fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet: Lektor Erik Bruun Simonsen, ph.d.-studerende Henrik Koblauch
og lektor Tine Alkjær Eriksen. 

pålideligheden af de sædvanligt benyttede data på området forbedret
ved udvidelse af datakilder herunder sammenkobling af data.
Deltagere: Peter Jacobsen, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital, Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: Lektor
Lau Caspar Thygesen og seniorforsker Karin Helweg-Larsen.

Tidsramme: 2011-2014.

Tidsramme: Oktober 2011 – november 2015.

Bevilling: Sygekassernes Helsefond, 250.000 kr, bevilling no: 2011B162.

Bevilling: Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden
med 6 mio. kr. og Gigtforeningen med 70.000 kr.

Status: Indhentning af data.

Website: www.cphbagpack.dk

________________________________________________________

________________________________________________________

CPH-BagPack – Muskelskelet lidelser ved tungt løftearbejde. En undersøgelse af lufthavnsportører.

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

Resumé:
Tungt løftearbejde kan medføre slidgigt og andre muskel-skelet
sygdomme, men man ved ikke nok om, hvor store belastninger,
der er skadelige.  Ved lastning af fly håndterer lufthavnsportørerne
dagligt flere tons bagage, og ofte sidder de sammenkrøbet i trange lastrum, hvilket bl.a.  medfører vrid i ryggen og akavede løft.  Vi
har derfor i vores undersøgelse valgt at fokusere på denne gruppe. .
Vi anvender en ny teknologi baseret på en kombination af videooptagelser og computersimulation til at beregne de fysiske belastninger ved løftearbejde i kroppens forskellige dele, fx i lænderyggen og
i knæ, hofter og skuldre. Man kan desuden tage højde for vrid i ryggen, ændret løftehøjde, rækkeafstand mv.  i computersimuleringen.  .
 .
Den enkelte persons belastning ved forskellige løftesituationer sammenholder vi med oplysninger om muskel-skeletlidelser fra Landspatientregistret og Sygesikringsregistret. Vi kan derved få et mål for risikoen for at udvikle lidelser i lænderyg, knæ, hofter og skuldre ved forskellige tunge løft. Dette vil give et bedre grundlag for at forebygge skader.  .
Undersøgelsen vil omfatte lufthavnsportører med arbejde i Københavns Lufthavn i Kastrup siden ca. 1980, i alt ca. 5000 personer, og en
sammenlignelig kontrolgruppe uden belastende arbejde. 

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.
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.
Projektdeltagelse:
Fra Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital: Overlæge Ann Isabel Kryger, læge Luise Mølenberg Begtrup, fysioterapeut  
Jakob Falk Teilya og Ditte L. Andreasen. Fra Socialmedicinsk Enhed,
Bispebjerg Hospital: Overlæge Lilli Kirkeskov.   Fra Parker Instituttet, Rheumatologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:
Læge Bjarke Brandt Hansen, Professor, overlæge Henning Bliddal,
Læge, forskningschef Lars Erik Kristensen. Fra radiologisk afdeling,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Overlæge Mikael Boesen.

Projektdeltagere:
Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital: Overlæge Charlotte Brauer, overlæge Sigurd Mikkelsen, forskningsassistent Emina Mocevic, overlæge Jane Frølund Thomsen og professor
Jens Peter Bonde.
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Tidsramme: September 2013 – maj 2017.

IPD-Work (Work-related psychosocial factors and health in subgroups: Individual-participant-data meta-analysis).

Bevilling: Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden
med 3.3 mio. kr.

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 hjerte-karsygdom. I
2013 planlægges artikler om sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø og slagtilfælde, sukkersyge, depression og mentalt helbred,
bevægeapparatslidelser, luftvejssygdomme, kræft og nedsat arbejdsevne.

Website: www.goback.dk
Status: Dataindsamling.
________________________________________________________
Projekt om helbredsskader og luftforurening i Københavns Lufthavn
Resumé:
Målinger har vist, at partikelforureningen af udendørsluften i visse
dele af Københavns Lufthavn er større end ved stærkt trafikerede veje
i København. Men man ved ikke, hvordan denne forurening påvirker
de ansatte. Undersøgelsen skal be- eller afkræfte, om arbejdsmæssig
udsættelse for partikelforurenet luft i Københavns Lufthavn er forbundet med helbredsskader.  Undersøgelsen vil omfatte nuværende og
tidligere lufthavnsportører og andre ansatte i Københavns Lufthavn i
Kastrup og en sammenlignelig kontrolgruppe, i alt ca. 72.000 mandlige ufaglærte personer. 

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).

En del af deltagerne modtager spørgeskema om deres arbejde i lufthavnen.  Derudover undersøger man i sygdomsregistre, om deltagerne har en større risiko for at udvikle hjertesygdomme, kroniske
lungesygdomme og kræft i lunger og urinveje end kontrolgruppen.

________________________________________________________
Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års forløbsundersøgelse af
ansatte i Region Hovedstaden.

Projektdeltagere:
Fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital: Overlæge Charlotte Brauer, overlæge Sigurd Mikkelsen, overlæge Jane
Frølund Thomsen, overlæge Niels Ebbehøj og professor Jens Peter
Bonde.
Fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: Lektor
Lau Caspar Thygesen, ph.d.-studerende Karina Lauenborg Møller og
seniorforsker Karin Helweg-Larsen.
Fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet:
Professor Steffen Loft.

Resumé:
Med aldrende befolkninger i Europa og andre lande med en vestlig
livsstil aftager forholdet mellem unge og ældre mennesker, den såkaldte ”dependency ratio”. Med andre ord aftager forholdet mellem
mennesker med en indtjening i forhold til den andel, der modtager
penge fra det offentlige, hvad enten dette er i form af socialhjælp, inklusive dagpenge, eller folkepension. Over tid kan en sådan ubalance
udgøre en trussel mod selve samfundsstrukturen, og tendensen i
Europa og andre vestlige samfund er gået mod at hæve den generelle
pensionsalder og på anden vis opmuntre folk til at udskyde alderen
for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Finansiering:
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden med 3 mio. kr.  .
 .
Tidsplan: Februar 2012 – juni 2016.

Region Hovedstaden har på ovenstående baggrund bedt Arbejdsog Miljømedicinsk Afdeling gennemføre en undersøgelse af, hvilke

________________________________________________________
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kvinder i relation til mere end 20 kemikalier. På basis af disse og andre undersøgelser samler interessen sig nu især om plastblødgører
som phthalater og perfluorerede forbindelser samt indholdsstoffer
i tobaksrøg.  Dog viser nye undersøgelser, at disse kemiske stoffer
ikke spiller nogen afgørende rolle i påvirkningen af den fuldt udviklede organisme. Opmærksomheden samler sig derfor nu om fostertilstanden, som er den mest kritiske periode for vores udvikling af
krop og kønsorganer. Vi vil i dette projekt undersøge biomarkører for
forplantningsevne og overvægt blandt 750 mænd, og deres mødres
kemikalieniveauer i blodet under graviditeten. Der er tale om en på
verdensplan helt unik opfølgningsundersøgelse, som finder sted i
rammerne af det prisbelønnede forskningssamarbejde i Øresundsregionen mellem Region H og Region Skåne.

forhold i arbejdsmiljøet af primært psykosocial art (inklusive organisationsændringer: fusioner, fissioner, ledelsesskift mm) der hænger
sammen med ansattes motivation for at fortsætte deres arbejdstilknytning minimum til nominel pensionsalder.
Projektet vil tage udgangspunkt i data fra TrivselOP undersøgelsen
2011, der blev gennemført af Rambøll. Af ca. 35.000 ansatte havde
omkring 29.000 besvaret et spørgeskema, der indhentede information om en lang række arbejdsforhold.  TrivselOP-undersøgelsen
savnede imidlertid information om blandt andet livsstil og selvopfattet helbred, information som fandtes i en undersøgelse fra BBH
2009, den såkaldte Trisufus undersøgelse. Da BBH-personalet udgør
en stor og i vid udstrækning repræsentativ gruppe i Region Hovedstadens sygehusvæsen, ca. 8 %, besluttede projektgruppen derfor at
analysere også disse data med væsentlige mål for jobtilfredshed som
udfaldsvariable: intention om at forlade arbejdet hvis økonomisk muligt og højt sygefravær.

Projektdeltagere:
Projektet gennemføres af en Katia Keglberg Hærvig, Ph.d-studerende, Ina Olmer Specht og Jens Peter Bonde i samarbejde med forskere
fra Malmø. 

Med henblik på opfølgning vil TrivselOP data gennem Danmarks Statistik blive koblet til relevante nationale registre.

Tidsramme: 01.04.15 – 01.04.18.

Projektdeltagere:
Fra AMED: Nina Breinegaard, Johan Høy Jensen, Jens Peter Bonde.

Bevilling: Lundbeck Fonden og Region Hovedstadens forskningsfond.
________________________________________________________

Fra Koncern Organisation og Personale: Jesper Strøyer Andersen og
Charlotte Hyldtoft .

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

Tidsramme: 1.5.2012-1.5.2016.

Resumé:
Formålet er at etablere en åben international forskningsressource på
arbejdsmiljøområdet for at fremme tids- og omkostningseffektive undersøgelser af arbejdsmiljøhelbred og arbejdsmarkedstilknytning og
for at samle arbejdsmiljøforskningen inden for forskellige områder.

Bevilling: Projektet finansieres af Region Hovedstaden.
Afsluttet: Slutrapport til Region Hovedstaden. Artikel under udarbejdelse.
________________________________________________________

Dansk sundhedsforskning har høstet stor international anerkendelse
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 både psykosociale, biomekaniske,
fysiske og udvalgte kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger (såkaldte jobeksponeringsmatricer JEM). Perspektivet er med tiden at koble flere

FOX project: Fertility and Obesity in young men following prenatal
exposure to environmental Xenobiotics.
Resumé:
Den høje forekomst af infertilitet og overvægt i befolkningen er forbundet med store samfundsøkonomiske og personlige konsekvenser. Man har længe haft mistanke om, at forskellige kemikalier, som
ophobes i miljøet og mennesker, spiller en rolle for nedsat fertilitet. 
Selvom kost og motion har betydning for overvægt, er der nu også
indikationer på, at stoffer i miljøet kan influere disse tilstande. Vi har
netop afsluttet et internationalt studie om fertilitet hos mænd og
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specifikke arbejdsmiljødata og på den måde skabe en værdifuld forskningsressource, 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 gennemføres af ph.d.-studerende, Johan Høy Jensen (JHJ),
under vejledning af Jens Peter Bonde og Esben Meulengracht Flachs
fra AMED ved Bispebjerg Hospital, samt Naja Hulvej Rod og Janne
Skakon, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

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

Tidsramme: 01.12.2015-01.12.2018.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 1,8 mio. DKK til
gennemførsel af projektet.
________________________________________________________
Mandlig og kvindelig infertilitet som markør for sygdom senere i livet.

Tidsramme: 2015-2018.

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.  

Bevilling: Arbejds- og Miljøforskningsfonden DKK 7.144 mio.
________________________________________________________
Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i den offentlige sektor.
Resumé
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 mere forringet arbejdsklima, sygefravær
og stress-relateret sygdom blandt de berørte.

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. 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.

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.
Projektet tager udgangspunkt i data fra TrivselOP undersøgelserne
fra 2011 og 2014, der begge undersøgte arbejdsklimaet blandt de
ansatte i Regionhovedstaden. Disse undersøgelser vil sammen 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:
Projektet gennemføres af Clara Helene Glazer (PhD studerende)
under vejledning af Jens Peter Bonde og Elvira Vaclavik Bräuner fra
AMED ved Bispebjerg hospital samt Usha Menon fra University College London og Aleksander Giwercman fra Lunds Universitet. Projek31

tet er en del af Øresundssamarbejdet ReproUnion, som er en sammenslutning af danske og svenske specialister indenfor reproduktivmedicin. 

________________________________________________________

Cancer (IARC) har vurderet, at brandfolk har en mulig øget risiko
for kræft, herunder især risiko for kræft i prostata og testikler samt
non-Hodgkins’s lymfom.  Endvidere er der mistanke om, at påvirkningerne i brandfolkenes arbejdsmiljø kan øge risikoen for hjertesygdomme. Imidlertid findes kun få, små og ældre undersøgelser, der
har belyst nævnte sygdomme hos danske brandfolk. 

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.

BIOBRAND har til formål at undersøge, hvordan og i hvilken udstrækning danske brandfolk udsættes for sod og partikler under brandindsats og øvelser, når branddragt og øvrige værnemidler anvendes, og
at afdække mulige helbredseffekter heraf. 

Resumé:
Arbejde om natten er udbredt og omfanget forventes ikke at blive
mindre. Der er begrundet mistanke om at natarbejde kan være forbundet 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. 

Dette vil blive gjort ved at udføre et kontrolleret biomonitoreringsstudie i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, hvor der indsamles
biologiske prøver og foretages funktionsmålinger på unge, raske og
ikke-rygende værnepligtige (70-100 personer), der gennemgår røgdykkeruddannelsen. Der vil gennemføres et tilsvarende, men mindre
studie på brandmænd (10-20) under og efter brandslukning på tre
udvalgte vagter hos et brandvæsen. 

Tidsramme: 1.1.2016-31.12.2018, Bevilling: ReproUnion.

AMED vil stå for at foretage og analysere lungefunktionsmålinger
samt at administrere spørgeskemaer i BIOBRAND-projektet.
EPIBRAND har til formål dels 1) at etablere en kohorte af danske
brandfolk baseret på en kobling af informationer fra en række registre og dels 2) at sammenligne risikoen for kræft og hjertekarsygdom i denne gruppe med risikoen hos den generelle erhvervsaktive
befolkning samt med risikoen hos henholdsvis politifolk og ansatte
i Forsvaret. 

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 udfaldsvariablerne 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. 

En historisk kohorte er etableret via kombination af ansættelsesdata fra en række registre med historiske oplysninger om brandfolk,
herunder Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Oplysninger om
kræft og hjertekarsygdom indhentes fra Cancerregisteret, Landspatientregisteret samt Dødsårsagsregisteret. Det unikke CPR-nummer
anvendes til at koble data mellem registrene.

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. 

AMED vil være ansvarlig for at gennemføre den del af EPIBRANDprojektet, der omhandler brandfolks risiko for hjertekarsygdomme. 

________________________________________________________
BIOBRAND og EPIBRAND.

Projektdeltagelse:
Fra AMED deltager Julie Elbæk Pedersen, Jens Peter Bonde og Niels
Ebbehøj.  BIOBRAND gennemføres i samarbejde med Anne Thoustrup Saber fra NFA (Projektleder), Steffen Loft fra Københavns Universitet (professor) og Eva-Carina Nørskov fra Teknologisk Institut

Resumé:
Brandfolk udsættes ved brandbekæmpelse for en lang række påvirkninger med sundhedsskadeligt potentiale, herunder risiko for
kræft og hjertekarsygdom.  International Agency for Research on
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(faglig leder).  EPIBRAND gennemføres i samarbejde med Johnni
Hansen fra Kræftens Bekæmpelse (projektleder) og Kajsa Petersen
(Ph.d.-studerende). 
Tidsramme: 01.07.15 – 31.12.16.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 600.000 kr.
________________________________________________________
MAGAM II – et fælleseuropæisk overvågningsprojekt om øjeneksponeringer for husholdningskemikalier.
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.
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 €.
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Besøgsadresse
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, indgang 20 F
2400 København NV
arbejdsmedicin@bbh.regionh.dk
Tlf.:  3531 6060
Fax:  3531 6070

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

