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Uppdragsbeskrivning Arbets- och miljömedicin i Uppsala 
 
Uppdrag 
Det övergripande uppdraget för Arbets- och miljömedicin i Uppsala (nedan kallat AMM) är 
att utgöra ett kunskapscentrum och en expertfunktion för alla aktörer i upptagningsområdet 
som arbetar med att förebygga och förbättra sjukdomstillstånd och dålig hälsa relaterat till 
arbetsliv och miljö inom- och utomhus. Upptagningsområdet är Region Dalarna, Region 
Gävleborg och Region Uppsala. Arbetssättet är i första hand primär prevention, men också i 
termer av sekundär och tertiärprevention på såväl individ- som gruppnivå. Verksamheten är i 
grunden medicinskt orienterad med inriktning på psykiska, ergonomiska, fysikaliska, kemiska 
och biologiska hälsorisker i miljön. 
 
Uppdraget baseras på avtal mellan parterna. 
 
Mål för verksamheten 
AMM:s verksamhet utgör stöd, resurs och komplement till regionerna, samt andra regionala 
aktörer. AMM:s grunduppdrag innefattar: 
 

• Patientverksamhet relaterad till arbets-, boende- och omgivningsmiljö. 
Här ingår patientutredningar, klinisk kvalitetsutveckling, vårdprogram och samverkan 
med andra aktörer inom hälso- och sjukvården regionalt och nationellt. 

• Handläggning av ej patientrelaterade utredningar/frågeställningar inom arbetsmiljö 
och omgivningsmiljö beträffande kemiska/fysikaliska, ergonomiska samt sociala och 
organisatoriska faktorer. 

• Att vid behov bidra till regionernas arbetsmiljö- och miljöprogram. 
• Att bistå regionernas upphandlingsenheter med bedömningar i de fall där AMM:s 

kompetens är av betydelse för upphandlingens genomförande. 
• Kunskaps- och metodstöd samt rådgivning till företagshälsor och andra arbetsmiljö- 

och miljöaktörer i regionerna utifrån identifierade problem i arbetsmiljö och/eller 
omgivningsmiljö. 

• FoUU-verksamhet som sker i samverkan med Uppsala Universitet i enlighet med 
universitetssjukvårdsplanen. FoUU-verksamhetens resultat redovisas för regionala 
ledningsgruppen samt kommuniceras via webbplattform, föreläsningar och 
publikationer. 

• Att utgöra Remissinstans - vid behov och förfrågningar från regionerna. 
• Att arrangera och medverka vid föreläsningar, seminarier, kurser och konferenser. Här 

ingår utbildningsaktiviteter riktade till arbetsmiljö- och miljöaktörer inom regionerna 
samt utbildningar vid universitet och högskolor i regionerna. 

 
Prioriteringar inom grunduppdraget ska årligen diskuteras i den regionala ledningsgruppen. 
 
Eventuella tilläggsuppdrags omfattning och åtagande samt finansiering ska diskuteras i den 
regionala ledningsgruppen. 
 
AMM:s verksamhet ersätter inte eller ansvarar för regionernas eller andra arbetsgivares 
arbetsmiljö- och miljöansvar. 
 
 

http://www.ammuppsala.se/
http://www.ammuppsala.se/
http://www.ammuppsala.se/
http://www.ltdalarna.se/
http://www.lul.se/
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Organisation och resurser  
Arbets- och miljömedicin i Uppsala är en gemensamt finansierad verksamhet inom 
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige. AMM tillhör organisatoriskt 
Akademiska sjukhusets förvaltning, Region Uppsala, som på uppdrag av sjukvårdsregionen är 
värdregion. Verksamheten är ett eget verksamhetsområde, med egen verksamhetschef och 
budget. AMM utgör också en gemensam forskargrupp vid Institutionen för medicinska 
vetenskaper inom Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. En professur i arbets- och 
miljömedicin är knuten till verksamheten, för att främja samarbete mellan forskning och 
klinisk verksamhet. 
 
Aktuella uppgifter 
AMM:s regionala ledningsgrupp består av AMM:s verksamhetschef som också är ordförande, 
samt 1- 3 representanter från respektive region (Dalarna, Gävleborg och Uppsala). 

Ytterligare information om verksamheten finns på webbplatsen www.ammuppsala.se 

Verksamhetsplan och rapportering 
AMM ska årligen upprätta en plan för det kommande årets verksamhet och en rapport över 
det gångna årets verksamhet. Rapport och plan lämnas till samverkansnämndens kansli senast 
28 februari.  
 
 

http://www.medsci.uu.se/?languageId=3
http://www.medsci.uu.se/?languageId=3
http://www.ammuppsala.se/

