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Klinikken
Året der gik 2019
Af Ane Marie Thulstrup

2019 blev det første år, hvor vi har boet et samlet år på Det Nye Aarhus Universitetshospital,
Arbejdsmedicin.
Det første år gik med at forsøge at finde os til rette.
Gennem 2019 er det blevet hverdag og vi er udmærket tilfredse med at bo ved krydspunkt C107.
Igennem 2018/2019 har vi diskuteret støj, da vi arbejder i forholds store kontorer. Der er en del
forstyrrelser gennem mindre snak, kopimaskiner, skramlen med stole og lign., hvilket kan være
meget forstyrrende og dette medførte, at vi søgte om at få etableret glasdøre i afdelingen. Der kom
en bevilling på dette i slutningen af 2019, så vi i 2020 forventer at få nedbragt forstyrrelser pga. støj
i storkontorerne.
Arbejdsmedicin har i 2019 haft et gennembrud i vores ansøgninger. Dette har medført, at der er
kommet flere projekter ind i afdelingen og vores forskningsaktivitet er blevet øget. Dette kan I læse
mere om under afsnittet "nye projekter ved Arbejdsmedicin".
Nye projekter giver energi til afdelingen og dette øger arbejdsglæden, både blandt klinikere og
forskere.
I det kliniske arbejde har der været travlt i 2019. Vi har set det vanlige antal patienter. Der har været
en lille stigning af patienter fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og så har der været en stigning af
henvendelser til Personalepsykologordningen. Stigningen i henviser fra Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring har gjort, at vi kom ud af 2019 med et mindre overskud, hvilket vi selvfølgelig var
glade for, da hospitalet overordnet er under økonomisk pres.
I efteråret 2018 havde vi et medarbejderseminar. På dette medarbejderseminar arbejdede alle med
forskellige tiltag, der skulle forbedre kvaliteten i afdelingen i løbet af 2019. En stor del af dette er der
blevet arbejdet seriøst med igennem 2019 og i begyndelsen af 2020 har der været et
opfølgningsseminar for at se, om målene er nået og for at sætte sig nye mål.
Søgning til specialet er forholdsvis højt. Der er en del yngre læger, der gerne vil ind i specialet og
dette er jo selvfølgelig glædeligt.
Året 2019 har således været præget af en glæde for vores nye afdeling, flere forskningsbevillinger
og stabilitet omkring økonomi og forbedring af patienttilfredshed.
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Highlights
Stressklinikken på Arbejdsmedicin
Af Gitte Uldall Petersen, arbejdspsykolog

Der er i 2019 gennemført 7 stresshåndteringsgrupper, hvoraf 5 har været MARS-grupper og 2 har
været ACT grupper. Med henblik på kvalitetssikring af behandlingstilbuddet og effektmåling af de to
behandlingsmetoder har patienterne forud for deres deltagelse, midtvejs i forløbet og ved forløbets
afslutning udfyldt et psykologisk spørgeskemabatteri til måling af deres oplevelse af stress,
symptomer og søvn. Spørgeskemabatteriet administreres fortsat i 2020 som et forskningsprojekt.
Psykologerne har i årets løb set 140 patienter til psykologisk undersøgelse med henblik på
arbejdsmedicinsk udredning og/eller vurdering i forhold til klinikkens stresshåndteringsgrupper.
Læger i hoveduddannelse har også set denne patientkategori svarende til 46 i 2019. Karakteristisk
for de psykologiske undersøgelser er en øget tilgang af komplekse udredningsforløb, dels i relation
til den diagnostiske afklaring og dels i forhold til rådgivning om arbejdsfastholdelse.
Klinikken har i 2019 modtaget forskningsmidler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, hvilket har givet
mulighed for delvist frikøb af en psykolog fra den kliniske funktion. Forskningsprojektet er PRO-RISK,
der er et registerstudie, hvor patienter set i arbejdsmedicinsk regi følges over tid med henblik på et
estimat for deres prognose i forhold til arbejdsfastholdelse. Projektet fortsætter i 2020. Derudover er
der også modtaget midler til et udviklingsprojekt, hvor der med udgangspunkt i den eksisterende
MARS-gruppebehandling skal udvikles et internet-leveret behandlingstilbud kaldet iMARS. Her er der
også tale om delvist frikøb af to psykologer fra den kliniske funktion i 2020-2021. Med baggrund i
tilgangen af eksterne forskningsmidler er det blevet muligt at ansætte en psykolog i et år fra
november 2019 til at dække den kliniske funktion.

Personalepsykolog-ordningen 2019
Af Gitte Uldall Petersen, arbejdspsykolog

Personalepsykologordningen har i 2019 modtaget henvendelser fra et bredt udsnit af faggrupper
ansat i Region Midtjylland. I lighed med tidligere år fordeler faggrupperne sig primært på
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer, og dernæst pædagoger eller
pædagogisk uddannet personale. Der ses en stigning i henvendelser fra læger samt andet akademisk
uddannet personale. Der ses færre henvendelser fra fysio- og ergoterapeuter, bioanalytikere samt
teknisk uddannet personale. På tværs af faggrupperne ses desuden flere henvendelser fra
medarbejdere med ledelsesfunktion og medarbejdere, der er nyuddannede eller med høj anciennitet
i fag og ansættelse.
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I 2019 observeres der en stigning i henvendelser fra arbejdspladser på Aarhus Universitetshospital,
mens øvrige arbejdspladser på regionale sygehuse er repræsenterede i mindre grad. Der ses også en
stigning i henvendelser fra det socialpsykiatriske specialområde.
Som hidtil er der en betydelig overrepræsentation af kvinder (ca. 75 %) blandt de medarbejdere, der
benytter sig af ordningen. Samtaleforløbene varierer fra en rådgivende samtale til maksimalt fem
samtaler med et gennemsnit på 3 samtaler. 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 traumatiske hændelser og til følgevirkninger (især sygefravær, afskedigelse og
omplacering) af sparekrav og organisatoriske forandringer (især flytning og fusion af
arbejdspladser).

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.
Personalepsykolog-ordningen 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.

Oversigt over den kliniske aktivitet
Af Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge

I løbet af året 2019 har vi undersøgt 843 patienter hos lægerne, 140 patienter hos psykologerne.
Der udover er der set 21 speciallægeerklæringer. De undersøgte patienter kommer fra praktiserende
læger, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, andre hospitalsafdelinger og fra fagforeningerne. Denne
fordeling har været stabil over flere år, og andelen fra fagbevægelsen er ca. 15-17 %.
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Helbredproblemerne samlet i 3 grove grupper; bevægeapparatsproblemer, psykologiske og andre
helbredsproblemer. Over de sidst år har der været en stigning i patienter med allergibetingede
lidelser, som erhvervsbetinget astma og både allergisk – og toksisk håndeksem.
Ventetiden for alle undersøgelser har været stabil henover året. Akutte patienter, dvs. cancer og
gravide, er blevet set inden for 1 uge, hos andre patienter har ventetiden været 3- 4 uger, mens få
fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har haft en lidt længere ventetid.
I året har vi opstartet flere nye projekter på Aarhus Universitetshospital, og vi håber på at kunne
uddybe vores kliniske aktivitet med flere tabeller og bedre overblik i fremtiden.

Forskning
Igangværende ph.d. projekter 2019
Signe Hjuler Boudigaard: Forebyggelse af autoimmune sygdomme i lunger, hud, kar og led
forårsaget af kvartseksponering i arbejdsmiljøet.
Alexandra Golabek Christiansen: Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem
med visualisering.

Præsentationer ved videnskabelige konferencer
Boudigaard SH, Stokholm ZA, Vestergaard JM, Mohr MS, Søndergaard K, Torén K, Schlünssen V,
Kolstad H "A follow-up study of occupational styrene exposure and risk of autoimmune rheumatic
diseases".
Poster presentation at Ph.D. day, Aarhus University. January 2019
Boudigaard SH, Stokholm ZA, Vestergaard JM, Mohr MS, Søndergaard K, Torén K, Schlünssen V,
Kolstad H "A follow-up study of occupational styrene exposure and risk of autoimmune rheumatic
diseases".
Poster presentation at Ph.D. day, Aarhus University. January 2019
Boudigaard SH, Stokholm ZA, Vestergaard JM, Mohr MS, Søndergaard K, Torén K, Schlünssen V,
Kolstad H "A follow-up study of occupational styrene exposure and risk of autoimmune rheumatic
diseases".
Oral presentation at EPICOH, 27th International Symposium on Epidemiology in Occupational
Health, April 2019
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Boudigaard SH, Schlünssen V, Søndergaard K, Olesen AB, Bonde JP, Torén K, Kromhout H, Kolstad
H. "Risk of autoimmune rheumatological diseases following occupational exposure to respirable
crystalline silica".
Oral presentation; 8th Danish Ramazzini Seminar. October 2019
Boudigaard SH, Stokholm ZA, Vestergaard JM, Mohr MS, Søndergaard K, Torén K, Schlünssen V,
Kolstad H "A follow-up study of occupational styrene exposure and risk of autoimmune rheumatic
diseases".
Poster presentation; 3nd Annual Research Meeting, Aarhus University Hospital. November 2019
Christiansen, Alexandra Golabek , Ole Carstensen, Mette Sommerlund, Per Axel Clausen, Jakob
Bønløkke, Vivi Schlünssen, Charlotte Amalie Ihlo, Marléne Isaksson, Pia Christoffersen, Christian
Libak, Marcus llanes, Henrik Albert Kolstad, "Risk and prevention of sensitization and contact
dermatitis among workers handling epoxy resins"
EPICOH 2019, New Zealand
Dalbøge, Annett, Susanne Wulff Svendsen, Poul Frost, Johan Hviid Andersen
Association between occupational mechanical exposures and subacromial impingement syndrome:
A systematic review and meta-analysis.
Premus, Italien, sept. 2019
Vested, Anne , Henrik A. Kolstad, Ioannis Basinas, Alex Burdorf, Grethe Elholm, Dick Heederik, Gitte
H. Jacobsen, Hans Kromhout, Øyvind Omland, Inger Schaumburg, Torben Sigsgaard, Jesper M.
Vestergaard, Inge M. Wouters, and Vivi Schlünssen. Mundtlig præsentation titel: "Recent organic
dust exposure and prognosis of asthma and chronic obstructive lung disease (COPD). A nationwide
register based follow-up study
27th International Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) conference 2019 i Wellington,
New Zealand (April 29th – May2nd)
Vested, A. , V. Schlünssen, A. Burdorf, J. H. Andersen, J. Christoffersen , S. Daugaard, E. M. Flachs,
A. H. Garde, Å.M. Hansen, J. Markvart, S. Peters, Z. Stokholm, J. M. Vestergaard, H. T. Vistisen, and
H. A. Kolstad. Mundtlig præsentation titel: “A quantitative general population job exposure matrix
for occupational daytime light exposure”
WINCSymposium, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København d. 14. maj 2019

Undervisning
Boudigaard, Signe Hjuler: Underviser i miljø- og arbejdsmedicin, medicinstudiet, Århus Universitet,
forår 2019
Boudigaard, Signe Hjuler: Vores erfaring med TBL-baseret undervisning på medicinstudiet til
retsmedicinerne forår 2019.
Boudigaard, Signe Hjuler: Instructor på OMEGA-NET training School (eksponeringskursus) 16-21.
juni 2019
Christiansen, Alexandra Golabek: Holdunderviser i Arbejdsmedicin, 5. semester på Medicin,
Bachelor, AU 4. + 7. marts + 27. september 2019 på AU, Aarhus, Danmark
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Christiansen, Alexandra Golabek: Underviser i Samfunds- og Arbejdsmedicin, Specialeuddannelsen
i almen medicin, AU 1. februar + 3. april + 2. september + 21. oktober 2019 på AU, Aarhus Denmark
Christiansen, Alexandra Golabek: Underviser, Symposia: Identification of pregnant women who
needs special care, 11. semester på Medicin, kandidat, AU, 14. Marts + 2. Maj + 10. Oktober 2019 på
AU/Skejby, Aarhus Denmark
Christiansen, Alexandra Golabek: Oplægsholder, Epoxykonference, Industriens Uddannelser, 6.
juni 2019 i På Hotel Svendborg, Svendborg
Cramer, Christine: Holdunderviser i Miljømedicin, 5. semester på Medicin, Bachelor, AU 9.-23.
september 2019 på AU, Aarhus, Danmark
Dalbøge, Annett: OMEGA-NET training School (eksponeringskursus) 16.-21. Juni 2019 på Sandbjerg
gods,Sønderborg, Denmark
Dalbøge, Annett: Miljø- og arbejdsmedicin, BA-uddannelse i Medicin, Aarhus Universitetshospital,
2019
Dalbøge, Annett: Arbejde, helbred og trivsel, BA-uddannelse i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus
Universitetshospital,2019
Dalbøge, Annett: Fysiologi, Professionsbachelor, Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College,
2019
Dalbøge, Annett: Sygdomslære, Professionsbachelor, Ergoterapeutuddannelsen, VIA University
College, 2019
Dalbøge, Annett: Fysiologi, Professionsbachelor, Fysioterapeutuddannelsen, VIA University College,
2019
Kyndi, Marianne: Kandidatuddannelse i Medicin, Aarhus Universitetshospital 2018-2019 og Aalborg
Universitetshospital 2019.
Vested, Anne: Instructor på OMEGA-NET training School (eksponeringskursus) 16.-21. Juni 2019 på
Sandbjerg godt,Sønderborg, Denmark

Nye projekter ved Arbejdsmedicin, AUH
Arbejdsmiljøforskningsfonden har i forbindelse med første ansøgningsrunde i 2019 tildelt midler til
tre nye, spændende projekter ved Arbejdsmedicin, Århus.

Internet-leveret Behandling af Arbejdsrelateret Stress
Morten Willert er bevilget midler til at udføre ovenstående projekt. Projektet skal lede til udvikling
af et internet-leveret behandlingstilbud (iMARS) baseret på et eksisterende evidens-baseret
stresshåndteringstilbud.Formålet med dette udviklingsprojekt er at udvikle og afprøve en ny
internet-leveret behandling af arbejdsrelateret stress, kaldet iMARS, der tager udgangspunkt i en
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eksisterende evidens-baseret ansigt-til-ansigt behandling, 'Midler mod Arbejdsrelateret Stress'
(MARS).

Skifteholdsarbejde og risiko for hjerte-karsygdomme og brystkræft
Henrik Kolstad har fået midler til at gennemføre et registerstudie, der skal undersøge ovenstående.
Projektet er en 10 års opfølgningsundersøgelse baseret på daglige registreringer af arbejdstid. Jesper
Medom Vestergaard, vil være projektansvarlig på projektet.

Hvilken effekt har arbejde med løftede arme for risikoen for skulderlidelser
Annett Dalbøge har fået midler til at undersøge ovenstående. Projektet vil undersøge, hvor højt
armene kan være løftet (90, 60, 30 grader) og hvor længe ad gangen armene kan være løftet over
90 grader (5, 10, 15 sek.) før risikoen for skulderlidelser stiger. Derudover vil projektet undersøge,
hvornår i en 10 års periode at arbejde med løftede arme > 90 grader særligt øger risikoen for
skulderlidelser.

Graviditet og Trivsel, fokus på forebyggelse af gravide medarbejderes
sygefravær – et interventionsstudie
Ane Marie Thulstrup, gravides sygefravær udgør 30 % af alle fraværsdage for kvinder i den fertile
alder, og studier viser, at 30 % af fraværet kan begrundes i manglende arbejdstilrettelæggelse.
Formålet med projektet er at igangsætte og evaluerer en intervention, hvor der er til hensigt at sætte
fokus på arbejdstilrettelæggelse gennem samtaler med gravide medarbejdere, ledere og en
jordemoder/arbejdsmediciner. Interventionen bygger på positive erfaringer fra samme type studie i
Norge. Tanken er, at dialog, vejledning og arbejdstilrettelæggelse vil kunne reducere risikoen for
sygemelding.
På Aarhus Universitetshospital er der ca. 400 gravide kvinder per år, og vi forventer, at det vil tage
ca. 2 år at indsamle tilstrækkeligt med data.
Projektet har et forebyggelsespotentiale med at reducere sygefravær blandt gravide medarbejdere
gennem arbejdstilrettelæggelse.

Forskningsprojekter under udførelse
Dansk Arbejdsmiljø Kohorte, Danish Occupational Cohort, DOC-X
Projektets overordnede formål er at etablere en åben, international forskningsressource på
arbejdsmiljøområdet for at fremme tids- og kosteffektive undersøgelser af arbejdsmiljø, helbred og
arbejdsmarkedstilknytning og for at samle arbejdsmiljøforskningen indenfor forskellige områder. Der
vil blive etableret en landsdækkende kohorte omfattende alle erhvervsaktive personer i Danmark
1964-2012 med validerede data om fag og branche gennem livet. Der vil blive udviklet
jobeksponeringsmatricer vedrørende psykosociale, biomekaniske, fysiske og kemiske
erhvervsmæssige eksponeringer, som kobles til kohorten. Anvendeligheden af disse oplysninger vil
blive illustreret ved at undersøge, hvordan forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger er forbundet med
risiko for depression, muskelskeletlidelse, hjertekarsygdom, lungesygdomme og kræft. Dette er et
samarbejdsprojekt, som ledes fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital. Dansk Ramazzini
Center deltager med udvikling af jobeksponeringsmatricer indenfor det ergonomiske område, støv,
støj og lys. Der vil blive udført undersøgelser af kronisk obstruktiv lungesygdom,
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bevægeapparatlidelser og depressioner.
Projektdeltagere: Poul Frost, Annett Dalbøge, Stine Daugaard, Anne Vested, Zara Stokholm,
Susanne Wulf Svendsen, Johan Hvid Andersen, Vivi Schlünssen, Henrik Kolstad.
Projektleder: Jens Peter Bonde, Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 861.727 kr.
2014-2019

Working hours, health, wellbeing and participation into working life, the
WOW-project.
Det overordnede formål med projektet er at udvikle evidensbaserede modeller over løsninger
relateret til arbejdstid, som kan understøtte helbredet, velvære og arbejdsdeltagelse i de nordiske
lande. Der vil særligt blive fokuseret på kvinder og den ældre del af arbejdsstyrken, som ofte har
særlige udfordringer mht. arbejdstider. Projektet er et nordisk samarbejdsprojekt, som ledes af det
Finske Arbejdsmiljø Institut i Helsinki. Arbejdsmedicinsk Klinik på Aahus Universitetshospital deltager
med analyser af risiko for kræftsygdomme og hjertekarsygdom blandt skifteholdsarbejdere. Denne
del af projektet udføres som registerstudie baseret på Dansk Arbejdstids Database og diverse
nationale helbredsregistre.
Projektdeltagere: Anne Vested, Henrik Kolstad, Mikko Härmä, Det Finske Arbejdsmiljø Institut,
projektleder og Helene Garde, NFA, koordinator for den danske del af projektet.
Bevilling: NordForsk, 338.400 NOK.
2015-2019

Skulder-Caféen: Begrænsning af skulderbelastende arbejde hos personer med
skulderproblemer
Når personer med skulderbelastende arbejde får skulderproblemer, har de øget risiko for langvarige
forløb med sygemelding, operation og førtidspension. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man
nedsætter høje skulderbelastninger og forsøger fysioterapi med træning, før operation evt.
overvejes. For at få hjælp til dette må personer med skulderproblemer i dag opsøge flere
fagpersoner, fx fysioterapeuter, læger og jobcentrenes jobkonsulenter. I dette projekt afprøver vi en
ny indsats, ’Skulder-Caféen’, der på tre café-aftener tilbyder undersøgelse af skulderen,
træningsvejledning og arbejdsmiljørådgivning som en samlet pakke. Imellem café-aftenerne kan en
arbejdsmiljørådgiver besøge arbejdspladsen for at finde konkrete løsninger. Effekten af caféindsatsen vurderes ved at sammenligne med en individuel kontrolindsats, der omfatter rådgivning
om træning og tilpasning af skulderbelastende arbejde. Indsatserne tilbydes efter lodtrækning på
virksomhedsniveau inden for industri, håndværk og service. Skulderbelastninger i arbejdet måles
med teknisk udstyr, og omfanget af skulderproblemer bedømmes med spørgeskema. Ca. 250
personer forventes at deltage i indsatserne. Projektet omfatter to sammenvævede dele: Et netop
igangsat ph.d.-forløb med fokus på træningsindsatsen og et postdoc-forløb med fokus på skulderbelastninger i arbejdet. Bevillingen fra fonden ønskes anvendt til lønmidler, der vil sikre indledende
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analyser af skulderstillinger og -bevægelser i post doc-forløbet. Projektet udføres i et samarbejde
mellem de arbejdsmedicinske klinikker i Herning og Århus og Center for Planlagt Kirurgi,
Regionshospitalet Silkeborg. Perspektivet er, at der findes frem til en model, der effektivt kan
forebygge, at skulderproblemer blandt personer med skulderbelastende arbejde bliver kroniske med
dårlig funktion af skulderen, operation, sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet.
Projektdeltagere: Annett Dalbøge Andersen, Poul Frost, Susanne Wulff Svendsen.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3.085.123 kr.
2016-2019

Stress faktorer på arbejde og i privatliv hos gravide kvinder: Betydning for
astma og andre allergiske sygdomme hos børnene
Hovedformålet med dette projekt er at forebygge allergiske sygdomme hos børn som følge af
arbejdsstress hos deres mor under graviditeten. Konkret undersøger vi kombinationseffekter af
arbejdsstress og stress i privatlivet tidligt i livet og udvikling af allergiske lidelser.
Samarbejdspartnere: NFA, Aarhus Universitet, Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Melbourne
University Australia, Mount Sinai Hospital New York US, Haugeland Hospital Bergen, Norge, Uppsala
Hospital Sverige
Projektdeltagere: Kathrine Pape, Camilla Sandal Sejbæk, Xiaoqin Liu, Hans Bay, Henrik Albert
Kolstad, Jens Peter Ellekilde Bonde, Jørn Olsen, Kirsten Skamstrup Hansen, Line Rosendahl
Meldgaard Pedersen, Niklas Worm Andersson, Ann Dyrborg Larsen, Reiner Rugulies, Karin Sørig
Hougaard, Vivi Schlünssen, Shyamali Dharmage, Rosalind Wright, Cecilie Svanes, Christer Janson.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3 mio. kr., Aarhus Universitet, 500.000 kr.
2016-2020

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 indenfor 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
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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 småkars vaskulitis. At beskrive eksponeringsresponssammenhæng mellem udsættelse for kvartsstøv på arbejdet og disse autoimmune sygdomme samt
afdække eventuelle tærskelværdier. At undersøge hvilke arbejdsforhold indenfor 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.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3.150.545 kr.
2017-2020

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 indenfor 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
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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.
2018-2021

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
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.
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Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 1.647.920 kr.
2019-2020

Er der sundhedsskadelig udsættelse for asbest i byggeindustrien i Danmark?
Formål: Forbedrede metoder til kvantificering, monitorering og helbredsvurdering af
asbesteksponering.
Projektdeltagere: 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
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væsentligt bidrag til at afklare, om skifteholdsarbejde er forbundet med forøget risiko for hjertekarsygdomme og brystkræft. Den vil kunne identificere specifikke arbejdstidsmønstre, som bør
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.
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Projektdeltagere: Morten vejs Willert, Gitte Uldal Laue Petersen, Trine Eilenberg, Ane Marie
Thulstrup, Ditte Hoffmann Jensen, Lisbeth Frostholm.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 999.843 kr.
2019-2021

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.
2019-2021

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 exoskellet 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 foretaget 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 belyses 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.
2019-22

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.
Bevilling: Arbejdsmiljøforskningsfonden, 3.161.200 kr.
2019-2022
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