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Arbets- och miljömedicins tre uppdrag

1. Patientverksamhet 

2. Forskning och undervisning

3. Regionuppdraget (omfattar både arbetsmedicin och miljömedicin)
• Expertresurs för de fyra nordligaste regionerna

• Preventivt arbete med utbildning och metodstöd till hälso- och sjukvård, 
företagshälsovård

• Stödja landstingens folkhälsoenheter

• Vid förfrågningar bistå med kunskap och information 

• Samarbeta med universiteten 

• Inom det miljömedicinska området ge expertstöd till landsting, länsstyrelser och 
kommuner





Har arbetslivet förändrats?
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”Arbetsorsakade besvär”



Ergonomi – vad är det?

”läran om människan i 
arbete; 
samspelet mellan människan 
och arbetsredskapen” 

Nationalencyklopedin

”Ergonomi innebär att anpassa arbetet 
till människan för att förebygga risker 
för ohälsa och olycksfall. 
Det handlar i hög grad om hur man 
planerar och organiserar arbetet –
det krävs att man ser helheten.”  

Arbetsmiljöverket

”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde 
som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation 
i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av 
produkter och arbetssystem.”   IEA, EHSS
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Kognitiv ergonomi

• ”Kognitiv ergonomi definieras som läran om anpassning 
av arbete, arbetssystem och arbetsmiljö till människans 
kognitiva behov och förutsättningar.” Jan Gulliksen, KTH

• ”Kognitiv ergonomi eller informationsergonomi handlar 
om när vi tolkar och tar in information i ett samspel 
mellan människa och teknik.” Den kognitiva ergonomin blir allt 
viktigare i ett allt mer informationsintensivt samhälle. Utmaningen handlar 
om att anpassa teknik till vår kognitiva förmåga; att se, höra, förstå, minnas 
och fatta beslut. För att förstå samspelet mellan människan och maskinen 
måste vi först förstå hur vår hjärna fungerar.    SKL








