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Handläggning av arbets- och miljöme-
dicinska frågeställningar  
(PM För Region Norrbotten avseende handläggning av 

remisser mm)  

 

Bakgrund  
 
Genom åren har kunskapsområdet arbetsmedicin (tidigare yrkesmedicin) 

vidgats från ett initialt fokus på kemiska och fysikaliska hälsorisker till att 

omfatta också ergonomiska och beteendemässiga arbetsmiljöförhållanden. 

Hälsorisker i den yttre miljön har fått en allt större uppmärksamhet och mil-

jömedicin är numera en del av det samlade arbets- och miljömedicinska 

uppdraget.  

 

All arbets- och miljömedicinsk verksamhet genomsyras av ett preventivt 

perspektiv och är således en viktig resurs i hälso- och sjukvårdens folkhälso-

arbete. Verksamheten kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt med nära 

samarbete mellan personal med olika specialistkompetenser inom medicin, 

teknik, psykologi, ergonomi och beteendevetenskap. Läkarspecialiteten, 

Arbets- och miljömedicin, är gemensam för arbets- och miljömedicin och 

företagshälsovård. En nära samverkan sker med den arbets- och miljömedi-

cinska forskningen vid universiteten.  

 

Arbets- och miljömedicinsk verksamhet i Norra 
regionen  
 

Klinisk länsverksamhet inom arbets- och miljömedicin bedrivs inom avdel-

ningen Arbets- och miljömedicin vid Arbets- och beteendemedicinskt cent-

rum (AB-centrum), Norrlands universitetssjukhus. Länsverksamhet för 

Norrbottens län bedrevs vid Sunderby sjukhus fram till 2002.  

 

Avseende arbetsmedicinska ärenden så betjänar Arbets- och miljömedicin i 

Umeå befolkningen i Västerbottens län samt remitterade patienter från Norr-

botten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.  

 

Inom arbetsmedicin finns sedan många år också ett regionuppdrag som om-

fattar en arbetsmedicinsk spetsfunktion med inriktning på forskningsutveckl-

ing och kunskapsspridning inom alla fyra norrlandstingen.  

 

Inom norra regionen har uppbyggnad av en regional klinisk miljömedicinsk 

verksamhet påbörjats under 2012. Denna verksamhet är organiserad som en 

sektion under avdelningen Arbets- och miljömedicin, AB-centrum, Norr-

lands universitetssjukhus.  

 

Den kliniska miljömedicinen ska utifrån ett norrlandsperspektiv vara en ge-

mensam expertresurs i miljömedicinska frågor och arbeta med såväl direkt 

som indirekt patientrelaterade frågor. 
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En utredning påbörjades under 2013 med målsättningen att utarbeta ett för-

slag till hur den arbets- och miljömedicinska verksamheten ska utformas i 

norra regionen från 2015 och framåt. Region Norrbotten medverkade i det 

arbetet tillsammans med övriga landsting och regioner i området. 

 

Sedan 2015 finns en samordnare för arbets- och miljömedicin inom Region 

Norrbotten, anställd vid Kompetenscentrum rehabiliteringsmedicin, Sun-

derby sjukhus. 

 

Ett nytt avtal har träffats mellan Västerbottens Läns landsting och Region 

Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Västernorrland i 

februari 2017 gällande fortsatt abonnemang för ett samlat arbets- och miljö-

medicinskt kompetenscentrum - Arbets- och miljömedicin Norr. 

 

 

Handläggningsrutiner 
 

Handläggningsrutin för arbetsmedicinska ärenden och miljöme-
dicinska ärenden 
Patientärenden av arbetsmedicinsk karaktär till Norrlands universitetssjuk-

hus aktualiseras från företagshälsovård, primärvård och i förekommande fall 

från övrig sjukvård.  

 

Läkarremiss skickas till arbets- och miljömedicin i Norrbotten.  

Remissen ska innehålla nödvändig information för att det ska kunna tas ett 

beslut om patienten är i behov av utredning vid AMM i Umeå. 

 

Av remissen bör framgå 

 aktuell adress, telefon (hem, arbete, mobil) 

 diagnos/symtom 

 frågeställning 

 misstänkt exponering 

 miljö där exponering har skett 

 kopior på relevanta journalanteckningar 

 resultat av undersökningar och utredningar – t ex kopia på spirome-

tri och PEF-mätning 

 tidigare/pågående kontakter med AMM i Umeå. 

 

Vid arbetsmedicinsk frågeställning ange även 

 arbetsplats och yrke 

 aktuell företagshälsovård och om de har involverats 

 eventuell sjukskrivning eller anpassat arbete. 

 

OBS: Vid misstänkt samband mellan hudproblem och arbete, eller nedsatt 

hörsel till följd av buller, skickas remissen till hud- eller öronklinik i hemlä-

net. 
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I VAS skickas remissen elektroniskt med remisskoden: lbrehabmed 

 

Remisser från externa (företagshälsovård, privata läkare etc.) skickas till:  

Arbets- och miljömedicin 

Rehabiliteringsmedicin 

Sunderby sjukhus 

971 80 Luleå 

 

Remiss eller egen vårdbegäran som gäller patient från Norrbotten bedöms på 

remissrond av teamet vid arbets- och miljömedicin Norr i Umeå tillsammans 

med samordnaren för AMM inom Region Norrbotten.  

 

Eventuell Specialistvårdsremiss med betalningsförbindelse utfärdas av verk-

samhetschef för kompetenscentrum Rehabiliteringsmedicin. Patienter kan 

även göra en egen vårdbegäran direkt till AMM Umeå.  

Ärenden av miljömedicinsk karaktär till Norrlands universitetssjukhus aktua-

liseras också via arbets- och miljömedicin i Region Norrbotten. 


