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Om du vill kontakta oss
Som patient
1177.se/vasterbotten: 
Välj fliken Sök mottagning, sökord 
Arbets- och miljömedicin Väster-
botten.

Mejladress
amm@regionvasterbotten.se

För samarbetspartners
regionvasterbotten.se/amm

Telefon
Reception 090-785 27 28 

Besöksadress
Analysvägen 3, plan 3, dörr R 31.
Karta finns på 1177.se/vasterbotten: 
Välj fliken Sök mottagning, sökord 
Arbets- och miljömedicin Väster-
botten.

Postadress
Arbets- och miljömedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Arbets- och miljömedicin
Arbets- och beteendemedicinskt centrum
Norrlands universitetssjukhus

Arbets- och miljömedicin
Information om vår verksamhet

http://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Arbets-och-miljomedicin-Umea/
mailto:amm%40regionvasterbotten.se?subject=
http://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/kunskapsstod/arbets-och-miljomedicin
http://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Arbets-och-miljomedicin-Umea/


Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin vid 
Norrlands universitetssjukhus i 
Umeå är ett kompetenscentrum för 
regionerna Norrbotten, Västerbot-
ten, Västernorrland och Jämtland 
Härjedalen. 

Vi utreder patienter där ohälsan 
misstänks ha koppling till faktorer i 
arbetslivet eller omgivningsmiljön. 

Remiss
Arbets- och miljömedicin tar emot 
patienter på remiss från annan vård-
instans eller genom egen vårdbegä-
ran via 1177.se/vasterbotten 

Utredningens gång
Vi arbetar i team som anpassas efter 
aktuell frågeställning, och teamet 
kan bestå av läkare, yrkes- och mil-
jöhygieniker, belastningsergonom,  

sjuksköterska och psykolog.        
Teamets uppgift är att utreda om 
patientens ohälsa har samband med 
faktorer i arbete eller omgivning. 

Utredningen avslutas med ett 
skriftligt remissvar som innehåller en 
sambandsbedömning utifrån aktuell 
frågeställning. Remissvaret kan 
även innehålla förslag på åtgärder, 
till exempel för att minska skadliga 
exponeringar. 

Rådgivande funktion
I vårt uppdrag ingår att svara på 
frågor och ge råd om risker i arbets- 
och omgivningsmiljön. Rådgiv-
ningen riktas till privatpersoner, 
företagshälsovård, hälsocentraler, 
sjukhus, kommuner och myndighe-
ter. Som exempel kan vi få frågor 
som handlar om arbetsuppgifter och 
arbetsmiljö vid graviditet.

Miljömedicinsk kompetens
Arbets- och miljömedicin är även 
en expertresurs för de norra regio-
nerna i miljömedicinska frågor, och 
då främst gentemot kommuner och 
länsstyrelser, men även mot privat-
personer.

Utbildar och forskar 
Uppdraget som kompetenscentrum  
för de norra regionerna innebär  
också ett ansvar att sprida ny kun-
skap till dem som berörs. 

Vi genomför också arbets- och 
miljömedicinska projekt riktade mot 
specifika frågeställningar eller områ-

Vårt uppdrag

Att förebygga, utreda, bedöma 
och bidra till att åtgärda ohälsa 
som har samband med arbete 
och omgivningsmiljö samt bedri-
va forskning och undervisning.

Riskfaktorer i 
omgivningsmiljön

Exempel på riskfyllda expone-
ringar i miljön som omger oss är

• brister i inomhusmiljö
• miljögifter i mark 
• miljögifter i vatten
• luftföroreningar 
• buller.

Riskfaktorer i arbetslivet

Exempel på riskfyllda expone-
ringar i arbetslivet är

• vibrationer
• brister i inomhusmiljö
• ogynnsamma arbetsställ-

ningar 
• fysiskt tungt arbete 
• kemiska ämnen 
• damm
• kyla och värme
• stress
• mobbning 
• skiftarbete. 

den och utför forskning i samarbete 
med universitet både nationellt och 
internationellt. 

Forskningen har fokus på hur fak-
torer i arbete och miljö påverkar vår 
hälsa. Undervisning bedrivs också 
på ett flertal program vid Umeå 
universitet. Vi riktar därför infor-
mations- och utbildningsinsatser till 
flera olika målgrupper, till exempel 
anställda inom hälso- och sjukvård 
och företagshälsovård, fackförbund 
och specifika branscher. 

http://www.1177.se/Vasterbotten/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/remiss/

