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Verksamhetsbeskrivning
Bakgrund utifrån avtal
Regionförbundet beslutade den 1 december 2010, § 51, att rekommendera regionlandstingen
att gemensamt etablera en regional verksamhet inom klinisk miljömedicin. Ett avtal avseende
detta undertecknades i oktober 2011
Funktion och inriktning
Enheten ska arbeta med direkt patient-/befolkningsrelaterade frågor såsom;
- utreda lokala miljölarm
- utreda miljömedicinska patientfall
- delta med miljömedicinsk kompetens i katastrofberedskapen
- agera när särskilda patient-/befolkningsgrupper berörs av en miljöfråga
Dessutom ska verksamheten ha en strategisk roll i norrlandstingen genom att, bl a utifrån ett
norrlandsperspektiv;
- vara gemensam expertresurs i miljömedicinska frågor,
- ta fram underlag för landstingens agerande i miljömedicinska frågor ex genom att
bistå med generella råd till vissa patientgrupper
- utifrån ett hälsoperspektiv analysera och beskriva konsekvenser av infrastrukturförändringar där människors exponering för miljöfaktorer förändras
- vara en regional kommunikationspart mot nationell, och i någon mån internationell,
expertis inom den kliniska miljömedicinen
Samverkan, avgränsning och nyttjande
Den kliniska miljömedicinen har sin förankring inom landstingen men ska utveckla
samverkan med länsstyrelserna samt kommunerna i Norrland, nationella myndigheter liksom
större företag. Samverkan ska även ske med Arbetsmedicin Norr och universitet med dess
enheter som verkar inom det miljömedicinska området.
Den landstingsfinansierade verksamheten har inte till uppgift att utföra utredningar, mätningar
eller analyser där marknaden erbjuder kommersiella alternativ. Företagens skyldighet att
utreda miljö omfattas ej av landstingsuppdraget. Krav på jävfrihet, fristående organisation och
ekonomiskt oberoende är ett grundkrav för den kliniska miljömedicinska verksamheten.
Frågor kan aktualiseras från norrlandstingen, enskilt landsting, förvaltningar och enskilda
enheter inom sjukvården. Även enskilda privatpersoner ska i vissa situationer kunna ställa
frågeställningar. Uppdrag kan även aktualiseras från nationella myndigheter samt
branscher/företag i regionen. Enheten ska även kunna svara på frågor/
funderingar runt enskilda patientremisser. Prioriteringen av ärenden avgörs inom den
regionala styrgruppen för miljömedicinska frågor.
Finansiering
Den regionala kliniska miljömedicinen ska finansieras genom ett driftanslag som
kostnadsfördelas enligt befolkningsprincipen för norrlandstingen. Eventuellt tillkommande
ALF-medel ska betraktas som externa forskningsmedel och nyttjas utifrån specifikationer i
ansökan till ALF-kommittén.
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Avtalet godkänns av Norrlandstingens regionförbund varefter det inarbetas i det regionala
avtalet och följer därefter samma ekonomiska principer som regionavtalet vad gäller årlig
uppräkning. Då verksamheten är ny i regionen bör uppföljning ske genom regionförbundets
försorg efter två år från verksamhetsstart.
Kostnaderna för 2014 avser (tkr):
Resurs för senior specialistläkare (öl/prof) i miljömedicin
samt ST-läkare i arbets- och miljömedicin

2014
2 154

Resurs för inköp konsult ex miljöhygieniker

169

Övriga driftkostnader

198

Summa totalt;

2 521

( per invånare)

(2:86 kr)

Organisation
Den kliniska miljömedicinska verksamheten organiseras som en sektion inom den Arbetsoch miljömedicinska avdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus.
Regioninflytande över verksamhetsplanering, uppföljning och redovisning
Den kliniska miljömedicinska verksamheten beräknas möta många olika tänkbara
frågeställare vilket kräver en tydlig policy för vilka uppdrag som ska handläggas. För att
säkerställa ett effektivt och rättvist nyttjande och legitimera en samfinansierad verksamhet
krävs en transparent behovsbedömning.
En regional styrgrupp för prioriteringarna, resursstyrning och uppföljning inrättas.
Frågeställningar med särskild betydelse för regionen ska prioriteras. Styrgruppen består av en
representant från respektive landsting samt adjungerad representant från UmU.
Förbundsdirektören har närvarorätt.
Samverkansfrågor med Arbetsmedicin Norr (läns- och regionverksamheten för
Arbetsmedicin) handläggs i samråd med den regionala styrgruppen för Arbetsmedicin.
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Utveckling under 2012-2013 och planerad utveckling under
2014
En uppbyggnad av regional klinisk miljömedicinsk verksamhet, ”Klinisk miljömedicin Norr
påbörjades under 2012. Verksamheten har organiserats som en sektion under avdelningen
Arbets- och miljömedicin, Arbets- och beteendemedicinskt centrum NUS.
En styrgrupp med representanter från alla norrlandsting inrättades 2012, en ST-läkare
rekryterades under 2012 och en specialist inom arbets- och miljömedicin påbörjade sin
tjänstgöring som överläkare på deltid mars 2013 och arbetar heltid från september 2013.
Kontakter och samarbete med medarbetare inom några kommuner (ex Umeå, Haparanda,
Kiruna, Sundsvall) och länsstyrelser (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland) har initierats. Ett
flertal miljömedicinska ärenden i regionen har hanterats (se årsrapport 2012 och 2013).
Medarbetare i regionuppdraget har deltagit i VLL:s expertgrupp avseende
inomhusmiljöproblematik och också varit engagerade i inomhusmiljöproblematik på ett
flertal skolor och förskolor. Ett utökat samarbete med Yrkes- och miljömedicin, Umu
avseende miljömedicinsk samverkan har initierats.
2014 planeras för en utveckling av detta regionuppdrag med såväl ett ökat antal
miljömedicinska ärenden som framförallt ett mer utåtriktat arbete gentemot landsting,
kommuner, länsstyrelser och andra intressenter.
Exempel på områden som är viktiga för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning
ur ett norrländskt perspektiv avseende klinisk miljömedicin:
- Gruvetablering (damm, buller, vibrationer, transporter, luft- och
vattenföroreningar)
- Vindkraft
- Föroreningar i mark och vatten, ex arsenik i egna brunnar, återvinning av
metaller, utsläpp från pappersbruk
- Inomhusmiljö
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Plan för arbete med mål och aktiviteter 2014
Aktiviteter

Mål

Spetsfunktion
- Färdigställa arbetet med rapport om Barns miljö och hälsa i
Norrland i samverkan med länsstyrelser och Yrkes- och
miljömedicin, Umu

Spetsfunktion avseende kliniskt
miljömedicinska frågeställningar
i Norrland

-

Skapa nätverk med landsting, kommuner och länsstyrelser

-

Informationsspridning via hemsida

Regionövergripande utbildningsinsatser
Genomföra utbildningar/seminarier
-

Utveckla kompetens inom länsverksamhet
Ta fram informationsmaterial om Klinisk miljömedicin Norr

Resurs

Tidsplan

Ansvarig

2014

KF, BE, IL, KE,
LM, ANJ

Resultat/
Uppföljning
Årsrapport
2014

2014

KF, BE, IL, KE,
LM

Årsrapport
2014

Nationell och regional synlighet

Kompetenshöjning av
verksamma inom Klinisk
miljömedicin i Norrland
Genomföra utbildningar

Regionövergripande patient- och ärendehantering
o Handlägga inkommande ärenden
o Diarieföra inkommande ärenden

God kvalitet och upplevd nytta

2014

KF, BE, IL, KE,
LM

Årsrapport
2014

Medverka i regionförbundets utredning av Arbets- och miljömedicin i
Norra regionen 2015

Förslag våren 2014, inför beslut
hösten 2014

2014

Styrgrupp,
medarbetare på
AMM-kliniker

Utredning
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