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Hvem er vi?
 

På Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

er der ansat både læger og

psykologer med henblik på at

 

• hjælpe personer med sygdomme,

der kan skyldes arbejdet eller

miljøet i øvrigt (boligen eller det

ydre miljø)

• rådgive gravide om

arbejdssikkerhed af hensyn til både

den gravide selv og fostret

 

  
Kan jeg forberede mig på
undersøgelsen?
 

Sammen med indkaldelsesbrevet har

du modtaget et spørgeskema, som du

bedes udfylde så godt og

fuldstændigt, du kan. Er du i tvivl, kan

din praktiserende læge eller din

fagforening ofte hjælpe dig.

Har du i øvrigt papirer om din sygdom

eller dine arbejdsforhold, må du

meget gerne medbringe disse til

undersøgelsen.

Du modtager desuden en samtykke-

erklæring, som du også bedes

udfylde.

 

Hvordan foregår undersøgelsen?
 

Undersøgelsen foregår - alt efter

problemstilling - ved en samtale med

læge eller psykolog og varer normalt

1-2 timer.

Ved samtalen vil du blive spurgt om

dine arbejdsforhold gennem årene, dit

helbred og dine symptomer.

Er du henvist til en læge, vil du også

få foretaget en klinisk undersøgelse.

 
Hvad skal der videre ske?
 

Der bliver lagt en plan for dit videre

forløb i klinikken, hvor det kan være

nødvendigt med én eller flere opfølg-

ende ambulante samtaler - eventuelt

telefonisk.

Hvis der efter undersøgelsen fortsat

er tvivl om, hvad du fejler, kan det

være nødvendigt at henvise dig til

yderligere undersøgelse - for

eksempel

 

• blodprøver

• røntgenfotografering

• en anden sygehusafdeling

 

Er du i arbejde, men har behov for

ændringer på arbejdspladsen, kan vi

støtte dig i at få forholdene ændret. 
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Dit forløb hos os



 

Det kan for eksempel gøres med et

besøg på din arbejdsplads for bedst

muligt at kunne vurdere dine

arbejdsforhold.

Dette gøres kun med dit samtykke.

 

Vi har ofte også brug for at indhente

oplysninger hos Arbejdstilsynet,

autoriserede arbejdsmiljørådgivere

eller sikkerhedsorganisationen på din

arbejdsplads, hvilket vi kun gør med

dit samtykke.

 

Hvis du har en sygdom, som helt eller

delvist skyldes arbejdet, vil lægen

eller psykologen tage stilling til, om

din sygdom skal anmeldes som en

arbejdsbetinget lidelse.

 

Lægen eller psykologen vil kunne

rådgive dig om fremtidige

erhvervsmuligheder i forhold til din

sygdom.

Det kan eventuelt også være

nødvendigt at samarbejde med de

kommunale eller andre myndigheder,

hvilket også kun sker med dit

samtykke.

 

Klinikken foretager normalt ikke

behandling af sygdomme, men vi

informerer din egen læge om

eventuelle behandlingsforslag eller

henviser dig videre til specialister på

området.

 

 
Hvordan afsluttes forløbet?
 

Når dit forløb i klinikken er afsluttet,

vil vi

 

• sende en behandlingsplan, som

beskriver dit forløb samt vores

vurdering af problemstillingen, til

din egen læge

• med dit samtykke sende en

behandlingsplan til henviser, hvis du

er henvist hertil af andre end din

egen læge

 

Alt efter problemstillingen kan det

desuden være relevant at sende et

brev til din arbejdsgiver eller en

journalkopi til din kommune.

 

Du har ret til at få en kopi af din

journal, men vi henviser til, at du selv

kan se din journal på www.sundhed.

dk

 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik har

tavshedspligt vedrørende oplysninger

om enkeltpersoner og arbejdsforhold.
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