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Klinikken
Året der gik 2021
Af Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge

2021 var et år, der har stået i Covid19s tegn, både for Aarhus Universitetshospital og for
Arbejdsmedicin. Året startede med en nedlukning af det meste af samfundet, vi fortsatte dog med
vores kliniske arbejde inde på matriklen ved Aarhus Universitetshospital. Alle forskere var dog
hjemsendt og en del af vores patienter blev set som videokonsultationer.
Det gav store udfordringer i marts af 2021, hvor vi skulle lave den første omstilling til nedlukning,
men da nedlukningen kom igen, var vi klar. Især hudpatienter og patienter med en psykologisk
problemstilling blev set på video. Hvor der var brug for en objektiv undersøgelse, kom patienterne
selvfølgelig ind i afdelingen.
Ind i foråret blev samfundet genåbnet og forskerne kom tilbage til afdelingen. Vi havde dog set og
talt en del sammen, både på video og talt en del i telefon med dem, men det er en ny god oplevelse,
når de er inde i afdelingen. Vi var i gang med at lave en form for ”lim”, så vi kunne genopbygge
afdelingen og få den til at hænge sammen som en fælles enhed.
Dette lykkedes til fulde.
I løbet af efteråret har vi arbejdet med ”den gode tone”, det var oprindeligt et initiativ der kom fra
Aarhus Universitet, men vi har brugt dette og alle grupper har arbejdet med, hvordan man taler med
og om hinanden. Det var meningen dette skulle afsluttes ved et personalemøde i slutningen af
2021, men da pandemien genopblussede og forskere blev hjemsendt på ny, er det udskudt til vores
temadag i 2022.
Alt i alt et godt, men travlt år.

Vi vil på de næste sider præsentere lidt om året 2021.

Med venlig hilsen
Ane Marie Thulstrup
Ledende overlæge Arbejdsmedicin
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Ombygning
I løbet af 2021 tog vi vores nye ombygning i brug.
Der er ikke mere storkontorer, vores gang er lavet om til glaspartier, således der sidder maksimalt
seks personer på et kontor. Derudover har vi fortsat stor glæde af vores stillearbejdsplads.
Igennem det sidste år, har vi udlånt et enkelt lokale til Lever-, Mave- og Tarmafdelingen, hvor der
fremadrettet vil sidde 2-3 ph.d. studerende.

Personalepsykologordningen
Af Gitte Uldall Petersen, arbejdspsykolog

Personalepsykologordningen
- et tilbud til ansatte i Region Midtjylland
Som ansat i Region Midtjylland har man mulighed for at benytte personalepsykolog-ordningen, hvis man
har oplevet længerevarende psykiske belastninger i forbindelse med arbejdet. Personalepsykologordningen er anonym.
Der kan fx være tale om:
- Stress forbundet med arbejdet, samarbejdsvanskeligheder, konflikter, mobning eller manglende trivsel
og arbejdstilfredshed, som har stået på i længere tid.
Reaktioner på traumatiske hændelser på din arbejds- plads, fx ulykker, alvorlige fejl, dramatiske
hændelser, vold og trusler.
Regionens personalepsykolog-ordning er gratis at benytte og omfatter én eller flere samtaler med en
personalepsykolog. Det er ikke nødvendigt med en henvisning,
medarbejderen skal blot kontakte personalepsykolog-ordningens sekretær for at aftale tid til en samtale
med en personalepsykolog.
Personalepsykologen træffer sammen med medarbejderen aftale om den relevante hjælp og behandling.

Personalepsykologordningen har i 2021 modtaget henvendelser fra et bredt udsnit af faggrupper
ansat i Region Midtjylland. Sygeplejersker udgør den primære faggruppe med næsten 50 % af
forløbene, og øvrige faggrupper såsom social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer og
pædagoger er i mindre grad repræsenteret. I lighed med de seneste år ses i 2021 en stigning i
henvendelser fra læger samt andet akademisk uddannet personale. På tværs af faggrupperne ses
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desuden flere henvendelser fra medarbejdere med ledelsesfunktion og medarbejdere, der er
nyuddannede eller med høj anciennitet i fag og ansættelse.
I 2021 fortsatte tendensen med en stigning i henvendelser fra arbejdspladser på Aarhus
Universitetshospital, mens øvrige arbejdspladser på fx regionale sygehuse i mindre grad er
repræsenterede. I modsætning til de seneste år ses en faldende tendens i henvendelser fra det
socialpsykiatriske specialområde.
Som hidtil er der en betydelig overrepræsentation af kvinder blandt de medarbejdere, der benytter
sig af ordningen. Samtaleforløbene varierer fra en rådgivende samtale til maksimalt fem samtaler
med et gennemsnit på 3 samtaler, der både er afviklet over video og ved fysisk fremmøde.
Forløbene er karakteriseret ved gradvist mere komplekse problemstillinger.
Henvendelsesårsagerne varierer fra et oplevet stort arbejdspres med baggrund i en ubalance mellem
arbejdstid og -mængde samt kompleksitet til samarbejdsvanskeligheder i forhold til kolleger eller
ledelse til følgevirkninger (især sygefravær) af organisatoriske forandringer, Corona pandemien og
Sygeplejerskestrejken i 2021.
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Ny hjemmeside til Personalepsykologordningen
Som et nyt tiltag for at øge tilgængeligheden for medarbejdere lancerede
Personalepsykologordningen i starten af 2021 en ny hjemmeside, www.personalepsykolog.rm.dk,
med nyttig viden og gode råd i form af bl.a. videoer udviklet i samarbejde med Center for E-læring.

Hjemmesiden er blevet taget rigtig godt imod og opleves brugbar af såvel medarbejdere som
psykologer indikeret ved bl.a. 3000 besøg på siden.
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Oversigt over den kliniske aktivitet
Af Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge

I 2021 har vi set det samme antal patienter som vi har set årene før. Der har været den samme
søgning til personalepsykologordningen, der har været stabilt flow af speciallægeerklæringer og af
almindelige patienter.
Over de sidste år er der sket en ændring, således at vi får flere patienter med hudlidelser og dette har
gjort, at vores samarbejde med Dermatologisk Afdeling er i en god udvikling. Vi forsøger at lave
fælles udredningsstrategier og have fælles databaser til at lave eksponeringsvurderinger. Dette giver
noget øget udredning, men samtidig er dette blevet en højt specialiseret funktion hvilket gør, at det
er mere komplicerede patienter end vanligt. Vi har set denne stigning igennem de sidste få år.
For et år siden havde vi personer der havde gener efter brug af værnemidler som mundbind og visir,
denne gruppe ser vi ikke længere. Derudover har vi, som de tidligere år, set patienter med
bevægeapparatsgener, det drejer sig om ca. 35% af vores patienter.
I 2021 blev vores mangeårige projekt med virksomhedsarkivet færdigt, og der kan nu søges på
tidligere virksomhedsbesøg, og der ligger en del rapporter, det hele er selvfølgelig med ikkepersonhenførbare data. Det er et redskab alle glæder sig til at udnytte til fulde i 2022. Der har været
et pænt flow af yngre læger, vi har været så heldige at få ansat en ny uddannelsesansvarlig overlæge
og en afdelingslæge.

Økonomi
I året 2021 har vi fået besat vores lægestillinger, vores antal af speciallægeerklæringer er stabiliseret
og vi har den vanlige økonomi. Vi kommer højst sandsynligt ud af 2021 med et mindre overskud.
Dette vil blive overført til året 2022. Dette er en beslutning der er taget på hospitalsniveau.
Økonomien i afdelingen har været stabil. I den forskningsmæssige sammenhæng har vi haft en del
ansøgninger, som har givet bevillinger, der har gjort at vi kan udvide vores forskningskapacitet.

Personale
I 2021 har vi ikke haft vores lægestillinger besat, vi har manglet en person i hoveduddannelse til
arbejdsmedicin. Vi har fået en uddannelsesansvarlig overlæge, hvilket gør, at der er mere fokus på
uddannelse i afdelingen. Vi har desuden fået ansat en ny speciallæge og en afdelingslæge, der
varetager blandede opgaver, men på sigt vil arbejde indenfor bevægeapparatsområdet.
På det psykologiske område har vi fastholdt vores etårige vikar i endnu et år. Dette er pga. bevillinger
der er kommet til den psykologiske forskning. Indenfor det psykologiske område, er vores psykologer
i gang med at varetage uddannelsen til specialist, hvilket på sigt gør, at vi kan lave supervision og
andre funktioner i afdelingen, dermed et kvalitetsløft.
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Vi har som de tidligere år haft lægesekretærelev og dette vil vi fortsætte med.
Vi har været privilegerede i afdelingen, mange andre afdelinger og i Danmark som udgangspunkt, er
der personalemangel og vakante stillinger, dette har ikke været en udfordring i Arbejdsmedicin.
Som udgangspunkt har vi brugt kræfter på, at integrere afdelingen med de personer der har været
hjemsendt, og derefter kommet tilbage fra en hjemsendelse.
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Forskning
Igangværende ph.d. projekter, 2021
Alexandra Golabek Christiansen:
Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem med visualisering.
Hovedvejleder Henrik Kolstad.
Inge Brosbøl Iversen:
Eksponering for støvende arbejde og tidlig lungesygdom. En undersøgelse af støvniveauer og CTskanninger: EkSACT-studiet.
Hovedvejleder Henrik Kolstad.
Christine Cramer:
AiRMA - the Airborne and the Respiratory Microbiome and Allergic Diseases.
Hovedvejleder Vivi Schlünssen
Karoline Kærgaard Hansen:
Det kemiske og biologiske arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald, GENANVENDprojektet.
Hovedvejleder Henrik Kolstad.

Afsluttede ph.d. projekter, 2021
Signe Hjuler Boudigaard: Occupational Exposure to Respirable Crystalline Silica, Styrene and risk of
Autoimmune Rheumatic Diseases. Forsvaret 24. februar 2021. Hovedvejleder Henrik Kolstad.

Afsluttede specialer, Folkesundhedsvidenskab, 2021
Marie Frydendahl og Theresa Møller Kynde: Occupational wood dust exposure levels and risk of
sinonasal cancer. Vejledere Inge Brosbøl Iversen og Henrik Kolstad.
Sandra Ileby Rokkedrejer: Risk of heart disease among pigeon breeders - a long term follow-up
study. Vejledere Christine Cramer og Henrik Kolstad.
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Præsentationer
Boudigaard, Signe Hjuler, Hansen KK, Kolstad H, Kromhout H, Schlünssen V "Current respirable
concentrations of quartz across occupations in Denmark".
Foredrag, EPICOH, Oktober 2021.
Christensen, Mette Wulf, McElvenny D, Christopher-de Vries Y, Basinas I, van Tongeren M, Cherrie
J, Ntani G, Cox V, Coggon D, Bertke S, Daniels R, Caranci N, Mattioli S, Curti S, Pukkala E "Establishing
a European-American pooled cohort of styrene exposed reinforced plastic workers".
Electronic poster at EPICOH, October 2021.
Christiansen, Alexandra Golabek, Carstensen O, Kolstad H, Bønløkke JH, Clausen PA, Isaksson M,
Sommerlund M, Schlünssen V "Sensitization and dermatitis among epoxy exposed lamination
workers producing wind turbine blades".
Foredrag, EPICOH, Oktober 2021.
Cramer, Christine, Kolstad H, Schlünssen V, Vestergaard JM, Kinnerup MB, Flachs EM, Nielsen KJ,
Carstensen O, Biering K, Dalbøge A, Bonde JPE, Würtz ET, Hansen ML et al. "Are healthcare workers
using personal protective equipment during the Covid-19 pandemic?".
Foredrag, EPICOH, Oktober 2021.
Frydendahl, Marie Kempf, Theresa Maria Møller Kynde, Kolstad H, Iversen IB, Schlünssen V,
Boudigaard SH, Bonde JPE, Vestergaard JM, Flachs EM, Basinas I "The exposure response relation
between occupational exposure to wood dust and sinonasal cancer".
Rapid fire session at EPICOH, October 2021.
Hansen, Karoline Kærgaard "Genanvend: Et forskningsprojekt om det kemiske og biologiske
arbejdsmiljø i genanvendelses-branchen".
Foredrag, Dansk Ramazzini Centers 10. seminar, november 2021
Hansen, Karoline Kærgaard "Genanvend-projektet".
Poster, DASAM årsmøde, september 2021.
Iversen, Inge Brosbøl, Thorup KS, Thygesen J, Rasmussen F, Andersen MB, Bendstrup E, Stokholm
ZA, Würtz ET, Schlünssen V, Bonde JPE, Bønløkke JH, Kromhout H, Kolstad H "Occupational dust
exposures and CT findings of interstitial lung disease and chronic obstructive pulmonary disease".
Elektronisk poster, EPICOH, oktober 2021.
Kolstad, Henrik "COVID-19: langvarige symptomer, almindelige vaccinebivirkninger og
risikofaktorer blandt hospitalspersonale".
Foredrag, Biomarkører i miljø- og arbejdsmedicinsk epidemiologi, Dansk Ramazzini Center, juni
2021.
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Kolstad, Henrik "Hospitalsansattes risiko for SARS-CoV-2 under pandemiens anden bølge: Et
prospektivt kohortestudie af ansatte i Region Midtjylland".
Foredrag, DASAM årsmøde, september 2021.
Rokkedrejer, Sandra Ileby, Schlünssen V, Kolstad H, Vestergaard JM, Cramer C, Kinnerup MB. "Risk
of myocardial infarction among pigeon breeders exposed to organic dust".
Foredrag, EPICOH, oktober 2021.
Stokholm, Zara Ann, Christensen KL, Vestergaard JM, Hansen ÅM, Bonde JPE, Kolstad H.
"Occupational noise exposure and metabolic syndrome".
Foredrag, EPICOH, oktober 2021.
Sørensen, Lea Nørgaard, Willert MV, Jensen JH, Dalgaard VL, Kyndi M "PRO-MENTA: Impact of
major organizational changes on employee mental health and workplace productivity".
Elektronisk poster, EPICOH, oktober 2021.
Taba, Sorosh "Aquagenic wrinkling of the palms som differentialdiagnose til kontaktdermatitis"
Foredrag, DASAM årsmøde, september 2021.
Vestergaard, Jesper Medom, Dalbøge A, Bonde JPE, Garde AH, Hansen ÅM, Hansen J, Larsen AD,
Kolstad H, Härmä M "Night work characteristics and incidence of coronary heart disease: exposureresponse relations".
"Rapid fire session", EPICOH, oktober 2021.
Vestergaard, Jesper Medom "Night Work Characteristics and Incidence of Coronary Heart Disease:
Exposure-response Relations".
Foredrag, DASAM årsmøde, september 2021.
Willert, Morten Vejs "Long-term prognosis for health care utilization among patients with workrelated mental disorders".
Foredrag, DASAM årsmøde, september 2021.
Willert, Morten Vejs "Stop for Stress-projektet".
Poster, DASAM årsmøde, september 2021.
Würtz, Else Toft, Pugdahl K, Cherrie M, Ge C, Grandahl K, Hansen J, Dahlman-Höglund A, Mehlum
IS, Modenese A, Notö H, Peters C, Selander J, Solovieva S, Schlünssen V, Wittlich M, Kolstad H
"Occupational exposure levels of solar ultraviolet radiation: an EPHOR review".
Foredrag, EPICOH, oktober 2021.
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Undervisning
Medicinstudiet på AU
Klinik og Sygdomslære 1, kandidatdelen
Forelæsninger, Henrik Kolstad
Holdundervisning Alexandra Golabek Christiansen, Christine Cramer, Gitte Uldall Laue Petersen,
Inge Brosbøl Iversen, Morten Vejs Willert, Sorosh Taba
Folkesundhed, bachelordelen
Forelæsning, Henrik Kolstad
Holdundervisning, Christine Cramer
Vejledning, eksamensopgave, Inge Brosbøl Iversen, Mette Wulf Christensen, Signe Hjuler
Boudigaard
Bacheloropgave
Vejledning, Christine Cramer
Symposier
Astma og allergi, Lungemedicin, Inge Brosbøl Iversen
Identification of pregnant women who needs special care, Gyn Obs, Alexandra Golabek
Christiansen
KOL i arbejdsmedicinsk perspektiv, Lungemedicin, Mette Lausten Hansen
Folkesundhedsvidenskab på AU
Arbejde, trivsel og helbred, Bachelor-seminar
Forelæsning, Morten Vejs Willert
Anden undervisning
Psykologisk Institut, AU: Forelæsning, Morten Vejs Willert
Dansk Psykolog Forenings specialist-uddannelse: Kursus, Morten Vejs Willert

Nye projekter ved Arbejdsmedicin, AUH
Arbejdsmiljøforskningsfonden har tildelt en bevilling til lektor Annett Dalbøge til gennemførelse en
udredning af årsagssammenhængen mellem kroniske lænderygsygdomme med smerter og
arbejdsrelaterede mekaniske og psykosociale belastninger. Udredningen udarbejdes som et
systematisk review af den eksisterende litteratur på området.
Udover at bidrage til evidensen for årsagssammenhængen mellem kroniske lænderygsygdomme
med smerter og arbejdsrelaterede belastninger, vil udredningen bidrage til at kvalificere vurderingen
af kroniske lænderygsygdomme med smerter i arbejdsskadesystemet. Projektet udføres i samarbejde
Arbejdsmedicin, HEV og Technische Universität Dresden.
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Projekttitel: Udredning om erhvervsmæssige belastninger, der kan medføre udvikling af en kronisk
lænderygsygdom med smerter.

Forskningsprojekter under udførelse
Forebyggelse af autoimmune sygdomme i hud, lunger, kar og led forårsaget af
kvartseksponering
Systemisk sklerodermi, leddegigt, systemisk lupus erythematosus og småkarsvaskulitis er
autoimmune sygdomme, som angriber hud, lunger, kar, led og andre organer. Sygdommene
medfører ofte uarbejdsdygtighed, invaliditet og øget dødelighed. Der er stigende dokumentation for
at indånding af kvartsstøv kan sætte disse autoimmune sygdomme i gang. I Danmark er 60.000
personer, svarende til 2 % af arbejdsstyrken, udsat for betydende mængder luftbåret kvartsstøv på
arbejdet og samlet har et langt større antal været udsat i løbet af deres erhvervskarriere.
Beskæftigede inden for industri, bygge og anlæg er særligt udsatte. I de senere år er der i Danmark
anerkendt flere tilfælde af systemisk sklerodermi som erhvervssygdom. Ansøgerne har for
Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget udarbejdet en udredning om erhvervsmæssig
udsættelse for kvarts og autoimmune sygdomme. Den viste øget risiko for de fire autoimmune
sygdomme ved udsættelse for kvarts. Der er kun udført få undersøgelser med kvantitative
oplysninger om kvartseksponeringens omfang og derfor er der begrænset viden om
eksponeringsrespons-sammenhænge og tærskelværdier. Da udsættelse for kvarts er uundgåelig i
mange fag, er afdækning af tærskelværdier, som adskiller trygge fra risikable eksponeringsniveauer
samt fastlæggelse af grænseværdier, en forudsætning for rationel forebyggelse. Hovedformålet med
dette projekt er at forebygge autoimmune sygdomme i hud, lunger, kar og led forårsaget af
udsættelse for kvarts på arbejdet. Der er tre specifikke delmål: At undersøge om der er
årsagssammenhæng mellem udsættelse for kvartsstøv på arbejdet og systemisk sklerodermi,
leddegigt, systemisk lupus erythematosus og småkarsvaskulitis. At beskrive eksponeringsresponssammenhæng mellem udsættelse for kvartsstøv på arbejdet og disse autoimmune sygdomme samt
afdække eventuelle tærskelværdier. At undersøge hvilke arbejdsforhold inden for en række fag og
brancher som medfører udsættelse for høje niveauer af kvartsstøv i dagens Danmark. Projektet har
de bedste muligheder for at besvare disse forskningsspørgsmål gennem en kombination af
omfattende, allerede tilgængelige data, nye danske målinger af kvartseksponering og et stærkt
internationalt forskningssamarbejde. Grundpillerne er erhvervshistorieregisteret over alle
erhvervsaktive i Danmark siden 1964, som er etableret hos Danmarks Statistik med finansiering fra
Arbejdsmiljøforskningsfonden, unikke registeroplysninger om autoimmune sygdomme siden 1977,
en velafprøvet job eksponeringsmatrice for luftbåret kvarts samt nye målinger af kvartseksponering,
som sikrer at resultaterne bliver direkte anvendelige i det forebyggende arbejde på arbejdspladserne.
Projektdeltagere: Signe Hjuler Boudigaard, Henrik Kolstad, Vivi Schlünssen, Klaus Søndergård,
Anne Braae Olesen, Jens Peter Bonde, Hans Kromhout, Kjell Torén.
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Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3.150.545 kr.
2017-2021

Sikkert arbejde med epoxy – kan visualisering reducere hudkontakten og risikoen for eksem?
Epoxy har egenskaber, som gør det særdeles velegnet til fremstilling af vindmøllevinger og en række
andre komposit-produkter. I Danmark, som er internationalt ledende inden for vindmølleindustrien,
arbejder mange mennesker med epoxy. Der er ikke præcise opgørelser over, hvor mange
virksomheder, der anvender epoxy, men i 2015 gennemgik ca. 10.000 kursister epoxy-uddannelsen.
Epoxy er en hyppig årsag til eksem. 10-15 % af arbejdsrelaterede kontakteksemer skyldes epoxy og i
2016 blev der anmeldt 99 hudsygdomme forårsaget af epoxy. Vindmøllebranchen er en branche,
hvor der anvendes meget epoxy og er også den branche, hvorfra der er mange anmeldelser af
arbejdsskader relateret til epoxy. I kompositindustrien har der i mange år været arbejdet intensivt
med uddannelse, nye arbejdsprocedurer, brug af værnemidler og udvikling af sikrere produkter. På
trods af dette, er det stadig for mange, som får epoxyeksem. Vi vil gerne undersøge, om en
visualisering af hudkontakt med epoxy kan reducere risikoen for hudeksponering,
epoxysensibilisering og eksem. Vi vil gennemføre en randomiseret, kontrolleret
interventionsundersøgelse blandt 500 ansatte i to store vindmøllevirksomheder. Vi vil tilføre en
fluorescerende tracer til epoxy, så den bliver selvlysende. Derved kan hud-eksponering synliggøres
ved hjælp af en UV-lyskilde. Halvdelen af medarbejderne randomiseres til visualisering af
hudeksponering (interventions-gruppen). Den anden halvdel af de ansatte (kontrolgruppen) får ikke
mulighed for denne visualisering. Hypotesen er, at visualiseringen vil medføre forbedrede
arbejdsgange og undgåelse af epoxyeksponering. Derudover vil vi belyse, hvilke arbejdsgange og
processer der er risikofyldte ved arbejde med epoxy. Vi vil ved start og follow-up desuden lappeteste
og undersøge medarbejderne for eksem. Projektet udføres i et tæt samarbejde med vindmøllevirksomhederne, hvormed visualiserings-metoden kan implementeres i deres daglige arbejdsgange.
Fremover vil denne kunne bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø - ikke kun i kompositindustrien.
Projektdeltagere: Alexandra Golabek Christiansen, Vivi Schlünssen, Mette Sommerlund, Ole
Carstensen, Per Axel Clausen, Jakob Bønløkke, Marlene Isaksson, Pia Christoffersen, Christian Libak
Pedersen, Charlotte Amalie Ihlo, Henrik Kolstad.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3.399.035 kr.
2018-2022

AiRMA – the Airborne and the Respiratory Microbiome and Allergic Diseases
Formålet med AiRMA er at undersøge hvorledes det luftbårne mikrobiom påvirker det respiratoriske
mikrobiom, og hvordan dette påvirker risikoen for allergisk luftvejssygdom. I AiRMA undersøges det
desuden om den gavnlige virkning af at bo på landet ift. udvikling af allergisk sygdom også gør sig
gældende for andre individer omgivet af et mangfoldigt og rigeligt luftbåret mikrobiom.
Samarbejdspartnere: AMK AUH; ØNH AUH; Klinisk Mikrobiologi AUH; Center for Klinisk Forskning og
Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital; Department of Clinical Science at the

Side 14

University of Bergen; Department of Biostatistics, Graduate School of Public Health, University of
Pittsburgh, Pennsylvania; Institut for Biologi, Mikrobiologi, AU og Institut for Folkesundhed, AU.
Projektdeltagere: Christine Cramer, Vivi Schlünssen, Henrik Kolstad, Tejs Ehlers Klug, Gitte Juel
Holst, Ian Marshall, Shyamal Peddada, Zara Ann Stokholm, Kai Finster, Bo Martin Bibby, Torben
Sigsgaard, Grethe Elholm, Allan Linneberg, Tina Santl-Temkiv, Randi Jacobsen Bertelsen og Thomas
Greve.
Bevilling: AU Ph.d. stipendium, 1.6 millioner kr.
2019-2024
PRO-RISK: Prognose for fremtidigt arbejdsliv og helbred og identifikation af risikogrupper ved
arbejdsrelaterede lidelser
Formål: 1) At oparbejde national arbejdsmedicinsk kohorte. 2) At belyse den langvarige prognose for
de største patientgrupper. 3) At udvikle prognostiske modeller omkring arbejde og helbred for
patienter med arbejdsrelaterede mentale helbredsproblemer.
Metode: Kohorten er udarbejdet i samarbejde med DOC*X og består af ca. 160.000 patienter udredt
på de danske arbejdsmedicinske klinikker/afsnit fra år 2000 og fremefter. Der er indhentet
registerdata fra 5-år før inklusion og fremefter fra Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret og
DREAM samt en række andre registre. Herudover indhentes matricer om psykisk arbejdsmiljø, livsstil
mm udviklet af DOC*X. Projektet er udelukkende registerbaseret.
Projektdeltagere: Johan Hviid Andersen, David Christiansen, Vita Ligaya Dalgaard, Morten Vejs
Willert, Marianne Kyndi.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 1.647.920 kr.
2019-2021

Er der sundhedsskadelig udsættelse for asbest i byggeindustrien i Danmark?
Projekts formål er at forbedre metoder til kvantificering, monitorering og helbredsvurdering af
asbesteksponering. Udsættelse for asbest, kvarts og andre luftbårne eksponeringer kan forårsage
asbestose, silikose og lungefibrose og finder primært sted i bygge- og anlægsbranchen, landbruget
og træ- og metalindustrien. Effektiv forebyggelse af disse sygdomme, som har høj dødelighed, er
helt afgørende, da behandlingsmulighederne er begrænsede. Dette forudsætter viden om nye
risikofaktorer samt om hvilke eksponeringsniveauer, der medfører øget sygdomsrisiko. Denne viden
har været vanskelig at opnå, da der er tale om sjældne sygdomme, som i dag ofte først påvises, når
sygdommene er svært fremskredne. Dette studie har unikke muligheder for at bidrage med ny viden
ved at kombinere et digitalt værktøj, som kan påvise tidlige og lette sygdomstilfælde på HRCTscanninger af lungerne, med DOC*X-ressourcen, som indeholder arbejdshistorik for alle danske
erhvervsaktive siden 1970.
Ud over at opnå ny viden, som kan anvendes i det forebyggende arbejde på arbejdspladserne, vil
dette studie også lægge grunden for et værktøj til fremadrettet overvågning af luftbårne
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eksponeringer i det danske arbejdsmiljø ved hjælp af de HRCT-scanninger af lungerne, som allerede
foretages i stigende grad på de danske hospitaler. Dette vil være et stærkt, og også i international
sammenhæng helt unikt, værktøj til at opnå et sikkert arbejdsmiljø.
Projektdeltagere: Inge Brosbøl Iversen, Jakob Bønløkke, Øyvind Omland, Henrik Kolstad, Henrik
Harboe, Keld Alstrup Jensen, Vivi Schlünssen.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3 millioner kr.
2019-2022

CARDit: Skifteholdsarbejde og risiko for hjerte-karsygdomme og brystkræft, en 10 års
opfølgningsundersøgelse baseret på daglige registreringer af arbejdstid
Mange befolkningsundersøgelser har vist forøget risiko for hjerte-karsygdomme og brystkræft blandt
personer med natarbejde og andre former for skifteholdsarbejde. Men der er begrænset viden om
hvad varighed og intensitet af forskellige arbejdstidsmønstre betyder for risikoen for disse
sygdomme. Skifteholdsarbejde kan ikke undgås, og denne viden er en forudsætning for, at vi kan
tilrettelægge skifteholdsarbejde så sikkert som muligt. Der er visse holdepunkter for at risikoen for
brystkræft er større for kvinder inden de kommer i overgangsalderen og for morgenmennesker, og
måske bør de frarådes at arbejde på skiftehold. Der er også mange befolkningsundersøgelser, som
ikke har vist forøget risiko for hjerte-karsygdomme og brystkræft eller at risikoen kun er forøget for
specifikke hjerte-kar- og brystkræftsygdomme. Et flertal af hidtidige undersøgelser har brugt selvudfyldte spørgeskemaer til at måle arbejdstid. Men spørgeskemaer kan vanskeligt fange detaljerede
arbejdstidsmønstre og ændringer i disse over tid. De risikerer også at give skævvredne resultater,
hvis de indsamles fra deltagerne efter at de er blevet syge. Tilsammen kan dette have betydet, at
man både har overset reelle sammenhænge og fundet sammenhænge, som ikke er reelle. I dette
projekt imødegår vi dette med verdens største og længst fulgte opfølgningsundersøgelse af
skifteholdsarbejdere med daglige registreringer af arbejdstid kombineret med de unikke danske
helbredsregistre. Det overordnede formål er at undersøge sammenhængen mellem
skifteholdsarbejde og risikoen for hjertekarsygdomme og brystkræft. Vi vil undersøge betydningen af
varighed og intensitet af forskellige arbejdstidsmønstre, om der er særligt sårbare persongrupper og
risikoen for specifikke hjerte-kar- og brystkræftsygdomme. Studiepopulationen er 260.000 mænd og
kvinder, som har været ansat i de danske regioner 2007-2015, og som indgår i Dansk Arbejdstids
Database (DAD). DAD indeholder daglige oplysninger om komme-gå-tider på arbejdet. Fra
Landspatientregisteret og en række andre registre vil vi hente oplysninger om hjerte-karsygdomme
og brystkræft til udgangen af 2017. Vi indhenter også registeroplysninger om børn, hjertekarsygdom og brystkræft i familien, uddannelse, indkomst og deltagelse i brystkræft screening, som
vi vil kontrollere for i analyserne. Vi vil også inddrage spørgeskema-data om tidligere
skifteholdsarbejde, om deltagene er morgen eller aftenmennesker og livsstilsforhold fra 17.000
medarbejdere fra tre regioner. Anonymiserede data vil blive samlet og analyseret hos Danmarks
Statistik. Dette er en i international sammenhæng enestående undersøgelse, som vil give et
væsentligt bidrag til at afklare, om skifteholdsarbejde er forbundet med forøget risiko for hjertekarsygdomme og brystkræft. Den vil kunne identificere specifikke arbejdstidsmønstre, som bør
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undgås, og medarbejdergrupper, som bør frarådes skifteholdsarbejde, og forebyggelsespotentialet
er stort.
Projektdeltagere: Henrik Kolstad, Jesper Medom Vestergaard, Anne Vested, Mikko Harmä, Ann
Dyrborg Larsen, Anne Helene Garde, Åse Marie Hansen, Johnni Hansen, Peer Christiansen, Jens Peter
Bonde.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2.820.000 kr.
2019-2022

iMARS, Udvikling af et internet-leveret behandlingstilbud (iMARS) baseret på et eksisterende
evidensbaseret stresshåndteringstilbud.
Mentale helbredsproblemer er en af de hyppigste årsager til langvarigt sygefravær i Danmark, og
psykosociale stressorer i arbejdet er medvirkende til, at 35.000 danskere hver dag er sygemeldte
med store udgifter til sygedagpenge og produktionstab til følge. Således udgør mentale
helbredsproblemer en stor udfordring for sundhedssektoren. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en af
de mest anerkendte og virksomme psykologiske behandlinger af mentale helbredsproblemer.
Ansigt-til-ansigt KAT behandling fremhæves som den mest effektive behandling af arbejdsrelateret
stress. Internet-leveret KAT er fundet virksom i forhold til depression og angst, men i forhold til
arbejdsrelateret stress er virkningen mindre afklaret og ikke hidtil undersøgt i forhold til den danske
arbejdsmarkedskontekst. Formålet med dette udviklingsprojekt er derfor at udvikle og afprøve en ny
internet-leveret behandling af arbejdsrelateret stress, kaldet iMARS, der tager udgangspunkt i en
eksisterende evidens-baseret ansigt-til ansigt behandling, 'Midler mod Arbejdsrelateret Stress'
(MARS). Projektet vil basere sig på et før/efter måling forskningsdesign, hvor patienter henvist til
stressbehandling på Arbejdsmedicin, AUH, vil blive tilbudt internet-leveret behandling (iMARS) som
alternativ til ansigt-til-ansigt behandling (MARS). Deltagerne besvarer spørgeskemaer omhandlende
oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø og psykologiske faktorer relateret til stress, resiliens,
arbejdsevne og søvn før og efter behandlingen, suppleret af en objektiv måling af deres søvnkvalitet
med søvnure (aktigrafi). Interventionen vil bestå i 8 internet-leverede moduler, der udgøres af video,
tekst og figurer samt arbejdsark, som deltagerne kan tilgå hjemmefra. Deltagerne guides af en
behandler, der støtter dem i den individuelle tilpasning af behandlingsprincipperne gennem
modulerne. Efterfølgende vil vi evaluere deltagernes brugeroplevelse af det internet-leverede format
med udgangspunkt i spørgeskema og interview. Det internet-leverede behandlingsformat rummer
et uudnyttet potentiale for at levere fleksibel behandling, der kan være ligeså effektiv som ansigt-tilansigt behandling og med mulighed for at nå de befolkningsgrupper, der i dag har reduceret adgang
til og/eller motivation for specialiseret behandling. Afhængigt af resultaterne fra dette
udviklingsprojekt er formålet efterfølgende at udvikle og gennemføre en randomiseret, kontrolleret
undersøgelse, hvor effekten af de internet-leverede behandlingsprincipperne vil blive afprøvet i en
større skala.
Projektdeltagere: Morten vejs Willert, Gitte Uldal Laue Petersen, Trine Eilenberg, Ane Marie
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Thulstrup, Ditte Hoffmann Jensen, Lisbeth Frostholm.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 999.843 kr.
2019-2022
Arbejde med løftede arme og operationskrævende skulderlidelser
En væsentlig forudsætning for at kunne reducere risikoen for skulderlidelser er, at specifikke
arbejdsbelastninger er identificeret og at der er kendskab til hvornår arbejdsbelastninger er
tilstrækkelige høje til at det øger risikoen for skulderlidelser. Arbejde med løftede arme er en særlig
risikofaktor for skulderlidelser. Det er dog uvist, hvor højt armene kan være løftet (90°, 60°, 30°) og
hvor længe ad gangen armene kan være løftet over 90° (5, 10, 15 sek.) før risikoen for
skulderlidelser stiger. Projektgruppen har vist, at arbejde med løftede arme ti år før diagnose øger
risiko for skulderlidelser. Det er dog ukendt, om der er perioder hen over de 10 år, hvor risikoen for
skulderlidelser er særlig stor. Fx er belastning op til diagnose en større prædiktor for skulderlidelser
end belastning flere år før diagnose? Det er ligeledes ukendt, om en given kumuleret belastning
opnået på forskellig vis medfører samme risiko for skulderlidelser. Fx er risikoen for skulderlidelser
særlig stor ved længerevarende belastning med lav intensitet i forhold til kortvarig belastning med
høj intensitet.
Projektdeltagere: Annett Dalbøge, Johan Hviid Andersen, Susanne Wulff Svendsen, Poul Frost,
Bradley Evanoff, Alexis Descatha.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2.123.364 kr.
2019-2022

Mekaniske exoskeletter til nedbringelse af skuderbelastninger i slagteribranchen
Fysisk krævende arbejde er forsat én af de væsentligste årsager til udvikling af arbejdsrelateret
muskel-og skeletbesvær (MSB) og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdet i
slagteribranchen er forbundet med høje fysiske eksponeringer, såsom repetitive bevægelser og
kraftbetonede arbejdsfunktioner. Selvom en lang række ergonomiske tiltag for at nedbringe fysiske
eksponeringer er gennemført på de danske slagterier (pladsrotation og løftegrej etc.), synes der
forsat at være arbejdsfunktioner, hvor den fysiske skulderbelastning med fordel yderligere vil kunne
reduceres. En potentiel løsning på dette problem kan være mekaniske exoskeletter. Et exoskelet er
bærbart mekanisk metalskelet, som støtter kroppen, og giver personen ekstra kræfter ved hjælp af
fjedresystem. Studier af mekaniske exoskeletter har vist op til 40 % reduktion af belastningen ved
løfteopgaver og arbejdsopgaver over skulderhøjde. Effekten af exoskeletter er dog primært evalueret
over kort tid i laboratoriestudier med meget få deltagere. Det er derfor usikkert, hvorvidt disse
resultater direkte kan overføres til arbejdsopgaver i praksis, ligesom viden om exoskeletters
brugervenlighed, anvendelighed og risici ved implementering på arbejdspladsen er begrænset. I
dette projekt ønsker vi at undersøge brugen af mekaniske exoskeletter i slagteribranchen, herunder
exoskeletters evne til at reducere den fysiske skulderbelastning og eventuelle barrierer for deres
anvendelse i det daglige arbejde. Projektet gennemføres som et mixed-methods-studie, hvor
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reducering i fysiske skuldereksponeringer og anvendelsesmuligheder af exoskeletter henholdsvis
undersøges via en kvantitativ og en kvalitativ delundersøgelse. Projektet gennemføres på Danish
Crown svineslagteriet Ringsted. Den kvantitative delundersøgelse vil estimere den potentielle
reduktion i fysiske eksponeringer ved brug af exoskeletter i udvalgte skulderbelastende
arbejdsfunktioner på slagteriet. Denne del af projektet gennemføres via et repeated-measure design,
hvor hver slagteriarbejder får monteret elektromyografiske (EMG) sensorer med indbyggede
accelerometre med og uden brug af exoskelet, og derved fungerer som sin egen kontrol. Den
kvalitative delundersøgelse vil via observationer af arbejdet, samt interviews med medarbejdere,
arbejdsleder og arbejdsmiljøansvarlig belyse potentielle udfordringer både i forhold til at udføre
selve arbejdsopgaven og i forhold til de eventuelle risici, der er forbundet med at bruge exoskeletter.
Samlet set vil projektet således kunne bidrage med ny og vigtig viden om mekaniske exoskeletters
forebyggende potentiale i slagteribranchen
Projektdeltagere: David Høyrup Christiansen, Annett Dalbøge Andersen, Regine Grytnes, JeanSébastien Roy.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2.462.830 kr.
2019-2022

Eksponeringer for støvende arbejde og tidlig lungesygdom. En undersøgelse af støjniveauer
og CT-skanninger af 25.000 arbejdstagere: EkSACT-studiet
Mange tilfælde af KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er forårsaget af støv i arbejdet. Asbest,
kvarts og organisk støv er årsag til asbestose, silikose og allergisk alveolitis, som er sygdomme
kendetegnet ved arvæv i lungerne (lungefibrose). KOL og lungefibrose udvikler sig gradvist fra
symptomfrie stadier og kan ende med svær invaliditet og død. Nye undersøgelser tyder på, at lave
støvniveauer er tilstrækkelige til at forårsage tidlige stadier af KOL og lungefibrose. Vores viden om
arbejdsrelation er primært baseret på ældre målinger af høje støvniveauer (for lungefibrose) eller
subjektive eksponeringsoplysninger (for KOL) koblet med oplysninger om dødsårsagsdiagnoser eller
resultater af konventionelle røntgen- og lungefunktionsundersøgelser. Støvniveauerne i
arbejdsmiljøet er gennem flere år faldet inden for mange brancher, men vi har mangelfuld viden,
om hvad de aktuelle støvniveauer betyder for risikoen for KOL og lungefibrose, specielt risikoen for
de tidlige sygdomsstadier for kvinder og mænd. CT-skanninger har revolutioneret udredning og
diagnostik af lungesygdomme og kan påvise tidlige stadier af KOL og lungefibrose, som tidligere ikke
blev opdaget.
Projektdeltagere: Inge Brosbøl Iversen, Vivi Schlünssen, Jens Peter Bonde, Jakob Bønløkke, Finn
Rasmussen, Kennet Søndergaard Thorup, Michael Brun Andersen, Jesper Thygesen, Elisabeth
Bendstrup, Hans Kromhout, Henrik Kolstad.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3.161.200 kr.
2019-2022
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Det kemiske og biologiske arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald,
GENANVEND-projektet
Vi mangler dokumentation af arbejdsmiljøet ved genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark.
Dette projekt leverer denne dokumentation for en række biologiske og kemiske påvirkninger, som vi
fra udenlandske undersøgelser ved kan være et problem i branchen. Det leverer også konkrete bud
på, hvordan forhøjede påvirkningerne kan nedbringes til forsvarlige niveauer. Som noget nyt måler
vi udsættelse for mikroplast, som er et stigende problem i det omgivende miljø, men hvor der er
sparsom viden om eksponeringer i arbejdsmiljøet ved genanvendelse af plast, såvel nationalt som
internationalt.
Resultaterne får betydning for ansatte i genanvendelsesbranchen og vil give dem vished om deres
arbejde er forsvarligt. Med udgangspunkt i resultaterne kan virksomhederne målrette indsatserne på
arbejdspladsen og forebygge arbejdsrelaterede helbredseffekter og sikre forsvarligt arbejde med
genanvendelse af husholdningsaffald. Arbejdstilsynet vil også udnytte resultaterne, så de kan
vejlede mere præcist.
I takt med stigende bevidsthed om bæredygtig og cirkulær økonomi i befolkningen, må vi også
forvente stigende krav fra forbrugerne om dokumentation for at genanvendelsen at deres
husholdningsaffald udføres helbredsmæssigt forsvarligt.
Projektdeltagere: Karoline Kærgaard Hansen, Vivi Schlünssen, Henrik Kolstad, Torben Sigsgaard,
Karin Broberg, Anne Mette Madsen, Marie Frederiksen og Keld Alstrup Jensen.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2.500.000 kr.
2020-2023

COVID-19 blandt RegionsAnsatte: COBRA-projektet
Sundhedspersonale er i særlig risiko for smitte med COVID-19 (SARS-CoV-2). I Danmark kender vi
ikke risikoen for COVID-19 blandt faggrupper med patientkontakt. Det overordnede formål med
dette projekt er under den aktuelle COVID-19 pandemi at monitorere forekomsten af COVID-19 i
faggrupper med patient kontakt med henblik på fremtidig forebyggelse. Specifikt vil vi undersøge
om personale med patientkontakt: 1. Har forøget forekomst af COVID-19 relaterede symptomer, 2.
Har forøget risiko for COVID-19 smitte, 3. Er utilstrækkeligt beskyttet mod COVID-19 udsættelse.
Herudover er formålet at bidrage til den nationale kortlægning af COVID-19 baseret på systematisk
indsamling af COVID-19 relaterede symptomer fra en veldefineret population.
Projektdeltagere: Henrik Kolstad, Jesper M. Vestergaard, Kent Nielsen, Else T. Würtz, Karoline K.
Hansen, Karin Biering, Vivi Schlünssen, Martin B. Kinnerup, Jacob D. Redder, Nikolaj Woel, Holger J.
Møller, Christian Erikstrup, Kathrine A. Kaspersen, Susan Mikkelsen, Thomas Greve, Marianne K.
Thomsen, Sanne Jespersen, Lars Østergaard, Jens Peter Bonde, Esben M. Flachs, Poul Frost, Susanne
W. Svendsen, Jane F. Thomsen, Sandra S. Tøttenborg, Ole Carstensen, Mette W. Christensen, Annett
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Dalbøge, Mette L. Hansen, Kirsten Pugdahl, Zara A. Stokholm, Ane Marie Thulstrup, Anne Mette
L. Würtz.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 1.800.000 kr., RMs Sundhedsvidenskabelige
Forskningsfond, 811.000 kr.
2020-2022

Styren Eksponering og Risiko for Ondartede Blodsygdomme: SERMAB-projektet
I Danmark anvendes der årligt 5-20.000 tons styren i plast- og vindmøllebranchen, på bilværksteder
og bådebyggerier, blandt gulvlæggere, malere og i mange andre fag indenfor håndværk og industri.
Styren binder sig til DNA, giver DNA-skader, mutationer og kromosomforandringer og forårsager
kræft i forsøgsdyr. I 2018 konkluderede WHO's Internationale Agentur for Kræftforskning, IARC, at
styren sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker. Formålet med dette studier er at samle
alle eksisterende kohorter af arbejdere i glasfiberplastindustrien i Europa og USA og undersøge, om
risikoen for leukæmi og lymfeknudekræft er forøget efter eksponering af styren.
Glasfiberplastindustrien er særlig velegnet til at undersøge risikoen for kræft da
eksponeringsniveauerne for styren er høje, og der er ingen påvirkning fra andre kræftfremkaldende
stoffer. Vi vil inkludere oplysninger om 100.000 medarbejdere, som siden 1947 har været ansat i
762 glasfiberplast virksomheder i Finland, Italien, Storbritannien, USA og Danmark. Oplysninger om
kræftsygdomme vil vi hente i de nationale kræft- og dødsårsagsregistre. Vi vil samle oplysninger om
>40.000 luftmålinger og >13.000 urinmålinger af styren fra medarbejdere i glasfiberplastindustrien
indsamlet gennem de sidste 60 år. Vi vil kortlægge, hvor meget styren hver enkelt medarbejder har
været udsat for med statistisk modellering af målingerne og oplysninger om deres arbejdsopgaver,
fag, produkter og ansættelsesvarighed i industrien. I epidemiologiske analyser vil vi analysere
eksponeringsresponssammenhænge mellem styren eksponering og risikoen for, leukæmi,
lymfeknudekræft og andre kræftformer.
Forskerholdet bag undersøgelsen kommer fra toneangivende arbejdsmiljøinstitutioner og
universiteter i USA og Europa, og undersøgelsen kan afgøre, om styren er kræftfremkaldende for
mennesker. Dette er af største betydning for de mange, som håndterer styrenholdige produkter og
er eksponeret for styren på jobbet, men også for almenbefolkningen, da styren er
alstedsnærværende i miljøet.
Projektdeltagere: Mette Wulf Christensen, H Kolstad, E Pukkala, N Caranci, S Mattioli, S Curti, V
Fontana, R Baldi, V Gennaro, G Ntani, V Cox, D Coggon, D McElvenny, J Cherrie, I Basinas, M van
Tongeren, Y Christopher-deVries,S Bertke, R Daniels, R Strand, K Pugdahl, JP Bonde, V Schlünssen, M
Vase, Z Stokholm, M Schubauer-Berigan, K Straif, M Kogevinas, D Loomis.
Bevilling: Karen Elise Jensens Fond, 2.500.000 kr.
2020-2023
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