Arbets- och miljömedicin, AMM
Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro är ett
kompetenscentrum och en gemensam mottagning för Region Sörmland,
Värmland, Västmanland och Örebro län.

Vision
Tillsammans bidrar vi till att minska arbets- och miljörelaterad
ohälsa hos invånarna i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands
och Örebro län.

För en god hälsa i en bra miljö
 Vi utreder och studerar hur människor påverkas av olika
faktorer i arbetslivet och omgivningsmiljön.
 Vi bedriver forskning, utbildning och laboratorieverksamhet.
 Vår kärnverksamhet omfattar patientutredningar där ohälsan
misstänks ha samband med arbetslivet och omgivningsmiljön.

Patientverksamhet
• Vi tar emot patienter på remiss från annan vårdinstans eller
genom egen vårdbegäran.
• En grundläggande allmänmedicinsk utredning ska normalt
vara genomförd innan patienten remitteras till oss.
• Vi arbetar i team utifrån aktuell frågeställning. Teamen kan
bestå av läkare, yrkes- och miljöhygieniker, sjuksköterska,
ergonom och psykolog.
• Teamet utreder om patientens ohälsa har samband med
riskfaktorer i arbetet eller omgivningsmiljön.
• Utredningen avslutas med ett remissvar som innehåller en
sambandsbedömning. Remissvaret kan även innehålla
förslag på åtgärder för att minska skadliga exponeringar.

Rådgivande funktion
• I vårt uppdrag ingår att svara på frågor och ge råd
om risker i arbets- och omgivningsmiljön.
• Många frågor handlar om arbetsmiljö och
graviditet.
• Rådgivningen är öppen för alla, så som
privatpersoner, företagshälsovård, vårdcentraler,
sjukhus, kommuner och myndigheter.

Miljömedicinsk kompetens
• AMM är också en expertresurs i miljömedicinska
frågor och i riskbedömningar, främst gentemot
kommuner, länsstyrelser och privatpersoner.

Prevention genom forskning och utbildning
• Vår forskning handlar om ohälsa i relation till arbets- och
miljömedicin. Ofta i samarbete med universitet.
• Vi undervisar på flera program vid Örebro universitet och
utbildar bland annat hälso- och sjukvårdspersonal,
företagshälsovård, fackförbund samt specifika
branscher.

Ackrediterat laboratorium
• Vi analyserar luftprover och biologiska prover som tagits
för att utreda arbetsmiljö, boendemiljö och yttre miljö.
• Vi hyr ut mätinstrument för kvalificerad provtagning och
mätning.

Kontakta oss
www.regionorebrolan.se/amm
amm@regionorebrolan.se
019-602 24 69

