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UPPDRAG 
Att vara ett kompetenscentrum för 
hälsa i arbete, miljö och livsstil i Väster-
botten och norra regionen, genom att 
bedriva patientverksamhet, forskning 
och undervisning. 

STEGET FÖRE 
Arbets- och beteendemedicinskt 
centrum (AB- centrum) består tre 
avdelningar; arbets- och miljömedicin, 
beteendemedicin och stressrehabi-
litering och har omkring 60 anställda 
vid Norrlands universitetssjukhus i 
Umeå samt i Sorsele. Uppdraget avser i 
första hand Västerbottens län, men för 
arbets- och miljömedicin omfattas även 
Region Norrbotten, Västernorrlands län 
och Region Jämtland- Härjedalen.
 
Patientarbetet är inriktat på att 
förebygga ohälsa och bibehålla 
hälsa, genom att utreda, bedöma och 
behandla. Vi skapar värde för patien-
ten genom vårt kvalitetsarbete med 
förbättringsarbeten och uppföljning av 
resultat via lokala kvalitetsregister.
 
Utbildningsinsatser och vägledning ges 
till befolkningsgrupper och myndighe-
ter. Forskning och undervisning sker i 
nära samverkan med många olika aktö-
rer, framför allt Yrkes- och miljömedicin 
vid Umeå universitet. 

BÖRJAR MED OSS SJÄLVA
Vårt eget systematiska arbets-
miljöarbete är prioriterat och 
samtliga avdelningar är certifie-
rade hälsofrämjande arbetsplatser, 
enligt Västerbottens läns landstings 
definition. I begreppet ingår att ha ett 
”hälsofrämjande förhållningssätt” med 
fokus på vad som orsakar och vidmakt-
håller hälsa – i motsats till sjukdom. 

Arbetsmiljöarbetet tar sikte på att 
ha en god fysisk arbetsmiljö och att 
tillsammans arbeta för den psykoso-
ciala arbetsmiljön, vilken bland annat 
handlar om människosyn, inflytande, 
kommunikation, medarbetar- och 

ledarskap samt utveckling, där vi tar 
utgångspunkt i Västerbottens läns 
landsting värdegrund. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2016
Under året som gått har verksamheten 
blivit godkänd som universitets- 
sjukvårdsenhet. Remissinflödet har 
fortsatt att öka till samtliga tre 
avdelningar, och både stressrehab-
iliteringen och beteendemedicin har 
startat verksamhet i Skellefteå under 
2016. 

Beteendemedicin har flyttat in i nya 
lokaler, där nu klinisk verksamhet och 
forskning finns samlade under samma 
tak. 

En stor och uppskattad konferens 
har arrangerats om ”Fysisk aktivitet 
och hälsa”, och ett flertal välbesökta 
utbildningsinsatser har genomförts det 
senaste året. Den mest framträdande 
utbildningen berörde
”Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:49)”, vilken skedde i nära 
samarbete med Arbetsmiljöverket 
region nord.

Arbets- och beteendemedicinskt centrum

Socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll besökte 
AB- centrum 2016 och träffa-
de Jens Wahlström, Katarina 
Steinholtz, Berndt Karlsson, 
Therese Stenlund och 
Lars Modig.
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UPPDRAG 
Att erbjuda intensiv livsstilsbehand-
ling till personer som har hög risk att 
utveckla diabetes eller hjärt-kärlsjuk-
dom eller som sekundärprevention vid 
redan etablerad sjukdom. 

FÖRÄNDRING SOM HÅLLER
Behandlingsprogrammet syftar till lång-
siktiga livsstilsförändringar med mer 
hälsosam kost, ökad fysisk aktivitet och 
effektivare stresshantering. 
Programmet erbjuds inom öppenvård 
på beteendemedicins mottagning i 
Umeå eller på internat i Sorsele. 

I det patientnära arbetet finns sjuk-
sköterska, dietist, undersköterska, 
psykolog, fysioterapeut och läka-
re. Multiprofessionella team håller i 
behandlingen som oftast sker i grupp 
och består av ett balanserat kostupp-
lägg med praktisk matlagning, fysisk 
aktivitet och stresshantering kombi-
nerat med individuell planering och 
uppföljning av livsstilsförändringar och 
hälsomål. 

FRÅN HELA LÄNET
Remisserna kommer från hela Väster-
bottens län, vilket också är en målsätt-
ning för beteendemedicin som servar 
hela länets befolkning. 

År 2016 kom 35 procent av remisserna 
från Skellefteå-området (Skellefteå, 
Malå, Norsjö), 20 procent från Lyckse-
le-området (Lycksele, Åsele, Dorotea, 
Vilhelmina, Storuman, Sorsele) och 45 
procent från Umeå-området (Umeå, 
Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nord-

maling, Robertsfors). Sett till befolk-
ningsmängd är Umeå-området där 
58 procent av västerbottningarna bor 
något underrepresenterat. Skillnader i 
åldersstruktur och sjuklighet är en tänk-
bar orsak till att inlandskommunerna är 
överrepresenterade. 

DUBBELT SÅ MÅNGA
Under de senaste fem åren har antalet 
inkommande remisser till beteende-
medicin ökat med 96 procent,från 333 
remisser år 2012 till 652 stycken 2016. 
Från 2015 till 2016 ökade remissantalet 
från 517 till 652 stycken, vilket är en 
ökning med 26 procent. 

Härefter följer resultat för patienter 
som avslutade sitt behandlingsprogram 
under 2016. Det omfattar alla patienter 
som har registrerade värden både vid 
programstart och ett år senare. Antalet 
patienter som omfattas varierar från 
195 till 203 personer av från start 306 
personer, vilket betyder att bortfallet 
varierarar från 34 till 36 procent. 

BRA RESULTAT
Bukfetma kallas det när midjemåttet 
är över 88 cm för kvinnor och mer än 
102 cm för män. Av 195 patienter hade 
191 (98 procent) bukfetma vid baslin-
jen. Patienternas bukfetma minskade i 
genomsnitt med 36 procent. 
Konditionen förbättrades med i 
genomsnitt 22 procent. Det sistnämn-
da gäller de patienter som genomförde 
konditionstest både före och efter 
behandlingsprogrammet. 

I medeltal hade beteendemedicins 
patienter en övervikt på 32,5 kilo 
(0-148 kilo) vid programstart. Över-
viktsnedgången var i snitt 22 procent 
från programstart till avslutning. 
Viktminskningen ett år senare var i snitt 
6 kg. BMI sjönk från i snitt 36,3 som är 
viktklass ”Fetma grad 2” enligt WHO:s 
definition, till 34,1 som motsvarar 
”Fetma grad 1”.

Bra kost, mer fysisk 
aktivitet och mindre stress 
för en hållbar förändring av 
ens livsstil

Beteendemedicin 

Remisser från olika
 länsdelar

Remisser från olika länsdelar
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HÖGRE LIVSKVALITET
Den hälsorelaterade livskvaliteten 
mättes enligt standardiserat fråge-
formulär SF36, och hos de patienter 
som hade mätvärden vid både pro-
gramstart och avslutning ses en förbätt-
ring inom alla de åtta dimensioner av 
livskvaliteten som mäts. 

Procentuellt sett ökade patient-
gruppens ”rollfunktion – fysisk” mest, 
vilken innehåller frågor om hur ens 
kroppsliga hälsotillstånd påverkar ens 
arbete eller andra regelbundna dagli-
ga aktiviteter. Fem av de åtta delarna 
av livskvaliteten som undersöktes via 
frågeformuläret tangerade svenskarnas 
normalvärdeskurva för 45-65-åringar 
vid programmets avslutning. 

FRAMTID
Samverkan och samordning av 
behandlingsinsatser på flera nivåer 
måste fördjupas och vidgas för att möta 
ett multifaktoriellt och växande 
problem med fetma och de följd-
sjukdomar som detta kan medföra. 

Hur sjukvården ska arbeta och sam-
ordna insatser för behandling och sjuk-
domsförebyggande åtgärder samt ge 
stöd åt hälsofrämjande folkhälsoarbete 
på bästa sätt är frågor som behöver 
lyftas och diskuteras vidare. Samverkan 
syftar till bästa möjliga omhänderta-
gande av patienten, förebyggande av 
livsstilssjukdomar och kunskaps-
spridning.

En dryg tredjedel av bukfet-
man försvann

Övervikten minskade och 
konditionen ökade - båda 
med drygt en femtedel

Livskvaliteten förbättrades 
inom alla dimensioner 
som mättes

Hälsorelaterad livskvalitet med SF 36
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Stressrehabilitering
UPPDRAG
Bedöma, behandla och rehabilitera 
personer med stressrelaterad psykisk 
ohälsa, framför allt utmattningssyn-
drom, med syfte att återställa bästa 
möjliga hälsa, funktion och arbetsför-
måga.

Stressrehabilitering (stressrehab) vid 
Norrlands universitetssjukhus är en 
specialistenhet som fungerar som en 
resurs för primärvård, FHV och speci-
aliserad sjukhusvård. Till stressrehab 
remitteras patienter med stressrelate-
rad psykisk ohälsa, framförallt utmatt-
ningssyndrom. 

BEDÖMNING 
Till stressrehab kommer patienterna 
från hela länet på remiss eller via egen 
vårdbegäran. Om remissvillkoren 
uppfylls erbjuds patienten bedöm-
ningssamtal hos läkare och psykolog. 
Efter bedömningssamtalen görs en 
teambedömning där man tar ställning 
till diagnos, behandling och lämpliga 
rehabiliteringsinsatser för den enskilde 
patienten. Stressrehabs multimodala 
rehabiliteringsprogram (MMR) kan 
vara ett alternativ eller så bedöms 
andra insatser utanför Stressrehab vara 
mer lämpliga.

MULTIMODAL REHABILITERING
Den multimodala rehabiliteringen 
pågår i åtta till tio månader. Behand-
lingsteamet består av läkare, gruppbe-
handlare (psykolog/psykoterapeut), 
sjukgymnast/fysioterapeut och re-
habkoordinator. Tillsammans med 

patienten planerar och samordnar de 
olika professionerna åtgärder enligt 
programmet för att nå uppsatta mål. 
I den multimodala rehabiliteringen 
ingår KBT i grupp, motiverande samtal 
kring fysisk aktivitet och läkarbesök. 
KBT-gruppen har 23 träffar samt två 
individuella samtal. Behandlingen 
baseras på KBT-metodik (kognitiv 
beteendeterapi) och syftet är att kunna 
förändra ogynnsamma tanke- och be-
teendemönster och därigenom hantera 
vardagslivet på ett bättre sätt. Behand-
lingsprogrammets innehåll är bl.a. 
stress-återhämtning, sömn, affekter 
och stor vikt läggs även vid arbetsreha-
bilitering. 
 
FORTSATT ÖKAT REMISSINFLÖDE
Remissflödet till stressrehab fortsatte 
att öka under 2016  – en ökning med 
40 procent från 2015. Tydligast är 
remissökningen från Skellefteåområdet 
(Malå, Norsjö, Skellefteå) med 117% 
jämfört med året innan. Remisser från 
Lyckseleområdet ökande med 51% och 
från Umeå och dess kranskommuner 
var ökningen 26%.

FLER REHABILITERAS
Under 2016 ökade antalet patienter 
som startade i KBT-grupp med 23% 
jämfört med 2015.

BEHANDLINGSRESULTAT
Resultat nedan baseras på de 145 pa-
tienter som avslutade sin multimodala 
rehabilitering under 2015. Medelål-
dern var 44 år (22-62 år) och 83 pro-
cent var kvinnor. Bortfallet på grund av 
ofullständiga data är cirka 10 procent.
Här redovisas endast delar av resulta-
tet, för en mer detaljerad redovisning 
se rapport på www.vll.se

Sjukskrivning
Innan rehabiliteringen var 87% av 127 
patienter sjukskrivna i någon grad. 
Andelen patienter som inte var sjuk-
skrivna alls ökade från 10 till 49 procent 
från bas till två år. 

Inkommande remisser

Remisser från olika länsdelar

Umeåområdet

Lyckseleområdet

Skellefteåområdet

Remisser från olika
 länsdelar

Remisser från olika länsdelar

Umeåområdet

Lyckseleområdet

Skellefteåområdet
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Hälsorelaterad livskvalitet
Patienternas hälsorelaterade livs-
kvalitet visar på skattningar långt 
under normalbefolkningen i de 
flesta dimensioner innan rehabili-
tering. Efter rehabilitering skattar 
patienterna förbättrad hälsa framför 
allt avseende psykiska dimensioner 
men även fysiska dimensioner och 
detta kvarstår även efter 2 år.

Utmattning, depression och ångest 
Graden av utmattning förbättras 
från 5,5 poäng till under gränsvär-
de för klinisk utmattning som är 4 
poäng efter rehabilitering och detta 
kvarstår ett år senare. Vid uppfölj-
ning efter ett och två år så skattar 
patienterna normala nivåer avseen-
de depression och ångest. 

Sömn
Sömnbesvär är vanligt vid utmatt-
nings- och stressproblematik. 
Andelen patienter som inte har 

sömnbesvär alls ökar från 12% till 
drygt 40 % vid uppföljning efter ett 
och två år. 

FRAMTID
Remisserna till stressrehab förvän-
tas fortsätta att öka utifrån ett ökat 
antal sjukskrivningar i länet. Detta 
medför att en samverkan med 
primärvård och psykiatri är nödvän-
dig. En arbetsgrupp är initierad och 

kommer under 2017 att påbörja en 
kartläggning av patienternas 
behandlings- och rehabiliterings-
behov. För att möta ökad efter-
frågan från Skellefteå-området 
startades under hösten 2016 en 
KBT-grupp på Skellefteå sjukhus. 
Verksamheten fortsätter under 
2017 och ytterligare utökning i 
Skellefteå utreds vidare. Utifrån det 
ökande antalet sjukskrivningar ser 
vi ett behov av att sprida kunskap 
och utveckla insatser för stöd i tidig 
arbetsåtergång både inom primär-
vård och företagshälsovård.

Hälsorelaterad livskvalitet med SF 36
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Arbets- och miljömedicin
UPPDRAG
Arbets- och miljömedicin (AMM) har 
som uppdrag att förebygga, utreda, be-
döma och bidrar till att åtgärda ohälsa 
som har samband med arbete och 
omgivningsmiljö. 

De tre grundstenarna i vår verksamhet 
är patientverksamheten, den regio-
nala verksamheten samt forskning 
och undervisning. På  AMM är vi ca 
18 anställda, fördelade mellan funk-
tionerna ergonom, läkare, medicinsk 
sekreterare, psykolog, sjuksköterska, 
vårdadministratör, samt yrkes- och 
miljöhygieniker.

PATIENTVERKSAMHETEN
Vi utreder patienter från hela norra 
regionen. Frågeställningarna rör främst 
om det finns ett samband mellan 
patientens sjukdom eller skada och 
exponering i arbetet eller i miljön. 
Vi arbetar med teambaserade utred-
ningar, som avslutas med en skriftlig 
bedömning utifrån aktuell frågeställ-
ning i ett remissvar. Utredningen kan 
också resultera i rekommendationer 
och information om arbets- eller 
miljöförbättrande åtgärder, medicin-
ering eller annan behandling. 

REMISSÖKNING
Under 2016 har AMM tagit emot totalt 
190 remisser, varav 22 från Västernorr-
land, 10 från Jämtland/Härjedalen samt 
23 från Norrbotten.

Antal remisser har ökat med ca 20% 
jämfört med 2015, och nästintill 
fördubblats sedan 2013. Under 2016 
stod företagshälsovården (36%) och 
hälsocentraler (32%) för nästan 70% av 
remisserna till arbets- och miljömedicin

SAMBANDSBEDÖMNINGAR
Vibrationer från handhållna vibrerande 
verktyg är fortsatt den främsta expo-
neringen som utreds vid AMM, följt 
av fysisk belastning och byggnadsrela-
terad ohälsa. Under 2016 ökade även 
antalet sambandsbedömningar kopp-
lade till psykosocial belastning från 3 st 
2015 till 6 st 2016. Under 2016 gjordes 
23 arbetsplatsbesök, vilket är i stort sett 
lika många som 2015 (24 st). Besöken 
har fördubblats jämfört med 2013 och 
2104.

ALLA PATIENTER NÖJDA
Samtliga patienter som besökte mot-
tagningen 2016, instämde i hög grad 
att de blev bra bemötta samt att de 

Ett kompetenscenter

Antal remisser 
har nästintill fördubblats 
sedan 2013

Arbetsplatsbesök 
förebygger arbetsrelaterad 
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UTREDD EXPONERING 2016 n=146
Vibrationer   29%
Fysisk belastning, exkl vibrationer    21%
Byggnadsrelaterad ohälsa   17%
Partiklar och gaser    12%
Övriga exponeringar*   10%
Härdplaster      6%
Psykosocial belastning     4%
Kyla       1%
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kände förtroende för den personal de 
träffade. 91% av tillfrågade remittenter 
instämde i hög grad att remissvaret var 
värdefullt för den fortsatta handlägg-
ningen av patienten.

REGIONUPPDRAGEN
Arbets- och miljömedicin har fram till 
och med 2016 haft två samfinansierade 
regionuppdrag från Norrlandstingens 
regionförbund; ett miljömedicinskt och 
ett arbetsmedicinskt.

Inom miljömedicin hanteras frågor som 
direkt berör enskilda individer eller 
grupper av befolkningen, exempelvis i 
form av lokala miljölarm. Vi har även ett 
informativt och nätverkande uppdrag 
gentemot länsstyrelser och kommuner 
i regionen.

Verksamheten bedrivs dels händelse-
styrt men även utifrån ett antal 
fokusområden, vilka bedömts särskilt 
relevanta för regionen (gruvverksam-
het, vindkraft, förorenad mark). 

Under 2016 har vi utrett allt från 
mindre enskilda ärenden till större 
riskbedömningar och kartläggningar 
på befolkningsnivå. Förfrågningar och 
utredningar har inkommit från samtliga 
av norrlandslänen. Huvudsakliga pro-
blemområden har fortsatt varit bygg-
nadsrelaterad ohälsa samt miljöföro-
reningar. De ärenden som hanterats 
under året finns presenterade på  
www.norrlandstingen.se

I det arbetsmedicinska uppdraget 
ingår att ge expertkunskap, utveckla 
forskning, bistå med handledning och 
erbjuda utbildningar och informations-
verksamhet, samt vara ett externt stöd 
till företagshälsovården. 

BRED EXPERTIS
Ett flertal personer med olika kompe-
tenser finns kopplade till det arbets-
medicinska regionuppdraget. De 
personer som arbetar inom region-
uppdraget har tillsammans en gedigen 
expertkompetens inom medicin, kemi, 
ergonomi, fysik och beteendeveten-
skap relaterad till arbetslivet. Förutom 
undervisning på universitetet 

medverkar och anordnar vi utbild-
ningar riktade till företagshälsovården 
men även till branchorganisationer, 
fackförbund samt specifika branscher 
och grupper. Under år 2016 har bland 
annat nätverksträffar ordnats för belast-
ningsergonomer, sjuksköterskor och 
företags-
hälsovård. Utbildningsinsatser har även 
genomförts rörande byggnadsrelaterad 
ohälsa, hälsoeffekter av hand- arm- 
vibrationer samt vid yrkesgymnasium. 

”NorBet” är ett nätverk för personer 
som arbetar med beteendevetenskap-
liga frågor inom arbetsmedicin i norra 
regionen, och under 2016 arrangerade 
NorBet utbildningar om den nya före-
skriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Utbildningsinsatser har 
också genomförts gentemot arbets-
givare och fackförbund. 

FRAMTID
Remissinflödet på AMM förväntas öka 
de kommande åren i och med ett större 
regionalt upptagningsområde. Även de 
miljömedicinska uppdragen förväntas 
öka då kännedomen om verksamheten 
hela tiden växer. Detta ser vi som en 
stor drivkraft till att fortsätta utveckla 
och effektivisera vår verksamhet. 

Under 2017 kommer stor vikt att 
läggas på att säkerställa vårdkvalitet 
och nyttan för patienten, men även 
att utveckla och stärka det preventiva 
arbetet. Utbildningsinsatserna riktat 
mot företagshälsovården kommer att 
fortsätta utvecklas. Även mer direkta 
insatser mot specifika branscher och 
skolan planeras. Vidare är en fortsatt 
stark och stimulerande forsknings-
miljö avgörande för att upprätthålla 
vår spetskompetens.

Arbetar med miljömedicinska 
frågor som direkt berör 
enskilda individer eller 
grupper av befolkningen

Flertalet utbildningsinsatser 
kring den nya föreskriften om 
organisatorisk och 
social arbetsmiljö har 
genomförts 
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MÅL 
Att bidra till bättre hälsa genom att ha 
en hög kunskapsnivå om riskfaktorer, 
bedriva forskning, arbeta förebygg-
ande, samt sprida kunskap. 

I samverkan med enheten Yrkes- och 
miljömedicin (YMM) inom Institutionen 
för Folkhälsa och klinisk medicin vid 
Umeå universitet når vi FoU-målen. 
Fokus för forskningen är den kunskap 
som behövs för att arbeta hälsofräm-
jande och förebyggande, vilket berör 
de flesta av oss på någon nivå, anting-
en som individer, organisation eller 
samhälle - såväl nu som i framtiden. 
Kunskapsspridning och förebyggande 
arbete sker genom undervisning och 
handledning på olika utbildnings-
program. Forskningsresultat och 
kunskap sprids också via webbplatser, 
intranät, seminarier, konferenser, 
fortbildningar och nätverk. Den forsk-
ningsverksamhet som beskrivs här har 
sin bas från alla de tre avdelningarna 
vid Arbets- och beteendemedicinskt 
centrum.

UNIVERSITETS-
SJUKVÅRDSENHET 
Den 12 oktober 2016 blev vi utsedda 
till universitetssjukvårdsenhet vid NUS. 
Vi bedömdes vara en stark forsknings-
miljö med flera pågående egna kliniska 
studier samt att vi deltar i nationella 
studier, har en god och stadig produk-
tion av vetenskapliga publikationer, 
erhåller externa forskningsanslag samt 
handleder flertalet doktorander. 

EN HÅLLBAR FOU-PROCESS
FoU-rådet ska vara en brygga mel-
lan, ett stöd och synergistiskt forum 
för universitetets- och basenheten i 
forsknings- och undervisningsfrågor. 
Syftet är att säkerställa en långsiktigt 
och strategiskt hållbar FOU-process. 
Vi vill lyfta undervisningsfrågor lokalt 
och regionalt samt utarbeta strategier 
för att kunna stödja forskare i karriären 
inom den egna organisationen lokalt 
och regionalt. 

OMVÄRLDSFORSKNING
Forskningen sker i lokala, regionala, 
nationella och internationella nätverk. 
Verksamheten har en tydlig nationell 
och internationell synlighet inom hälso-
effekter av luftföroreningar, klimat-
faktorer, vibrationer, livsstil och hälsa, 
samt områdena riskfaktorer för luft-
vägssjukdom. Det finns en regional 
förankring av forskningen i de fyra 
nordligaste landstingen där till exempel 
forskningen kring hälsorisker i gruv-
arbete, arbete i kyla och om vibratio-
ner har en tydlig regional relevans och 
regional bas med bland annat forskar-
utbildning.
 
GOD KOMPETENS 
Medarbetarna har hög kompetens, det 
finns en professor och fyra docenter, 
samt ytterligare åtta medarbetare som 
är disputerade. Därutöver finns en 
professor med kombinationstjänst vid 
Yrkes- och miljömedicin samt en läkare 
och en fysioterapeut med kliniska lek-
torat. Under 2016 var 12 doktorander 
antagna till forskarutbildning på
enheten för Yrkes- och miljömedicin, 
varav fem med en klinisk koppling. 
En person disputerade under 2016. 
Avhandlingen handlade om astma och 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), 
vilka medför en stor samhällsbörda i 
form av funktionsnedsättning, dödlig-
het och kostnader. 

UNDERVISAR  BRETT
Vi undervisar på läkarprogrammet i 
bland annat arbets- och miljömedicin 
och försäkringsmedicin. Vidare med-
verkar vi i utbildningen av ST-läkare 
både inom arbetsmedicin (tidigare spe-
cialist i företagshälsovård) och arbets- 
och miljömedicin samt på 
magisterprogrammet i arbetsliv och 
hälsa, tandläkar-, tandsköterske-, tand-
tekniker-, tandhygienist- och fysiote-
rapiprogrammet. Studenter från olika 
utbildningsprogram genomför regel-
bundet projektarbeten med handled-
ning från AMM. Studenter deltar också 
vid kliniska ronder och diskussioner 

Forskning och utbildning

Hälsofrämjande och 
förebyggande

Forskningsverksamhetens bas 
är Arbets- och 
beteendemedicinskt 
centrum

Hög kompetens bland 
medarbetarna

En stark forskningsmiljö
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samt erbjuds att auskultera i patientar-
betet. 

STOR ALF-ENHET 
Arbets- och beteendemedicinskt 
centrum har under senare år varit en 
av VLL:s större ALF-enheter avseende 
basenhets-ALF med hög vetenskaplig 
kvalitet på ALF-projekt, vilket är ett 
uttryck för en framgångsrik forsknings-
verksamhet. Nio ALF-projekt beviljades 
medel 2016. 

Fyra av projekten har ett arbetsmedi-
cinskt fokus: 
• Fysisk aktivitet och hälsa i aktivi-

tetsbaserad kontorsmiljö. 
• Utveckling av effektivare och 

säkrare ergonomiska riskbedöm-
ningar. 

• Strukturerad metod för hälso- och 
sjukvården, som främjar återgång i 
arbete vid psykisk ohälsa. 

• Exponeringsfaktorer, symtom och 
sjukdomar relaterade till kyla hos 
den arbetsföra befolkningen i norra 
Sverige. 

Två av projekten har en kombinerad 
arbetsmedicinsk och miljömedicinsk 
inriktning: 
• Luftvägssjukdom bland barn och 

vuxna - ett arbets- och miljömedi-
cinskt perspektiv.

• Varför vissa personer blir sjuka 
av inomhusmiljön och andra inte 
och hur detta påverkar patientens       
arbetsliv och sociala liv samt vilka 
de hälsoekonomiska konsekven-
serna är av detta. 

Tre projekt har en mer populationsba-
serad ansats: 
• Effekter i luftvägarna vid samtidig 

exponering för pollen och luftföro-
reningar. 

• Visualisering av åderförkalknings-
sjukdom inom ramen för Väster-
bottens Hälsoundersökningar. 

• Hälsosamt åldrande med fokus på 
fysisk aktivitet för att minska risken 
för frakturer och hjärt-kärlsjukdom. 

MÅNGA PROJEKT 
Under de senaste fem åren har det i 
konkurrens erhållits från forsknings-   

finansiärerna FORTE, EU, Botnia 
Atlantica, AFA, VR, FORMAS, CMF, 
REHSAM, Vinnova, Kamprad, Kempe, 
ESF. Totalt under 2016 fanns det 22 på-
gående forskningsprojekt vid Arbets- 
och beteendemedicinskt centrum och 
YMM.

Två nya projekt som beviljades medel 
från externa forskningsfinansiärer 
under 2016 där ett post-doc projekt 
handlar om möjligheten att senarelägga 
pensionsåldern genom att kartlägga 
mental och fysisk status för 70-åringar 
kopplat till tidpunkt för pensionsuttag.

Det andra forskningsprojektet vill 
studera uppkomsten av sjukdomar i 
rörelseorganen inom byggsektorn 
och de långsiktiga konsekvenserna av 
dessa sjukdomar vad gäller delaktighet 
på arbetsmarknaden och förtids-
pension.

Bland de större projekten återfinns:

Healthy ageing initiative 
Kartlägger riskfaktorer för hjärt- kärl-
sjukdom och benbrott. Varje år erbjuds 
personer i 70-årsåldern i Umeåområdet 
en hälsoundersökning, där riskfaktorer 
spåras gällande utveckling av de vanli-
gaste folksjukdomarna, benskörhet och 
hjärtkärlsjukdom, sjukdomar som ökar 
i förekomst efter 70 års ålder. Även 
risken för fall och frakturer samt hur 
denna är relaterad till muskulär styrka 
och balans undersöks. 

Aktikon 
En studie för att få kunskap om hur 
olika typer av kontorsmiljöer påverkar 
arbetsmiljö, hälsa och fysisk aktivitet. 
Särskilt effekter av aktivitetsbaserad 
kontorsmiljö utvärderas där de anställ-
da inte har några fasta arbetsplatser 
utan roterar i ett kontorslandskap. 
Drivs tillsammans med Örnsköldsviks 
kommun. 

OLIN (Obstruktiv lungsjukdom i Norr-
botten) En studie utförd i Norrbotten 
som undersöker hur olika yrkes-
exponeringar är associerade till astma 
och luftvägsbesvär. 
 

AB-centrum har under senare 
år varit en av VLL:s större 
ALF-enheter avseende basen-
hets-ALF 

Tjugotvå pågående projekt
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