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Af Hans Brinkmann

Region Hovedstaden har brugt 
grønthøsteren og barberet sygehus-
budgetterne. Men hvor det typisk 
har betydet besparelser mellem to 
til fire procent på mange afdelinger, 
så mister Arbejdsmedicinsk Klinik 
på Bispebjerg Hospital en femtedel 
af budgettet, i alt 3,5 mil. kroner.

- Man tager selvfølgelig ikke 20 
procent af budgettet uden at det får 
konsekvenser. Vi forsøger at se lige 
så mange patienter, som hidtil, men 

det kommer til at gå ud over forsk-
ningen, siger lederen af Arbejdsme-
dicinsk Klinik, Lilli Kirkeskov.

Besparelsen betyder at fem ud 
af 28 stillinger forsvinder. Heraf tre 
akademikere, en sygeplejerske og 
en sekretær. Afdelingerne i Hillerød 
og Glostrup lukkes, og alle patien-
ter derfra skal nu til Bispebjerg. 

- Det rammer også tilbuddet om 
helbredsundersøgelse til regionens 
natarbejdere. De får færre valgmu-

Arbejdsmiljøforskning rammes af nedskæringer

Arbejdsmedicinsk klinik 
på Bispebjerg er skåret 20 
procent. Det får konsekvenser 
for forskningen, mener 
lederen af klinikken Lilli 
Kirkeskov
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ligheder, og de skal alle til Bispe-
bjerg for at blive undersøgt. Vi 
forsøger at se det samme antal 
patienter. Vi prioriterer at bevare 
tilbuddet til dem, og det kommer 
til at gå ud over forskningen, si-
ger hun.

Regionens embedsmænd reg-
ner med, at noget af besparelsen 
kan hentes ind på effektiviserin-
ger, når afdelingerne fusioneres. 

- Det kan være fornuftigt nok. 
Visse funktioner kan klares et 
sted i stedet for tre. Men hvis vi 
skal nå det samme, så skal de, 
der før havde tid til forskning, se 
nogle flere patienter, siger Lilli 
Kirkeskov.

Hun understreger, at det ikke 
betyder at al forskning går i står, 
da en del af forskningen på klinik-
ken er finansieret af forsknings-
midler og PHD.-stipendiater, 
som fortsætter uanfægtet af den 
aktuelle besparelse.

Andre muligheder

Allerede sidste år, var Arbejds-
medicinsk Klinik i skudlinjen i 
forbindelse med budgetbespa-

relser, og det var på tale helt at 
lukke den. 

- Var det ikke bedre, hvis Ar-
bejdsmedicin helt blev løftet ud 
af Regionens budget og f.eks. 
kom på finansloven?

- Vi er glade for at være en del 
af sygehuset. Det er vigtigt, at 
have et ben inde i den verden. 
Men vi har en diskussion om det 
er rimeligt, at vi skal bedømmes 
på samme vilkår som andre afde-
linger. Vores patienter er umid-
delbart dyrere ved en simpel 
sammenligning. Så vi kunne godt 
tænke os, at blive målt lidt bre-
dere, siger Lilli Kirkeskov. 

- Vi kunne have en resultatkon-
trakt, hvor forskningen indgik, og 
hvor en del af budgettet var en 

del af finansloven. Så det ikke 
blev vendt hver gang, der var be-
sparelser i regionen. Det er svært 
at hamle op med afdelinger som 
behandler livstruende sygdom-
me i en situation, hvor der skal 
spares. Her er det lettere at spare 
på det forebyggende, siger hun.

- Hvis vi fik aftaler om, hvad 
der skal fokuseres på f.eks. de 
næste fire år, ville det være let-
tere at planlægge indsatsen. Det 
ville give et andet perspektiv i det 
forebyggende arbejde. Lægerne 
har en vigtig rolle, de sidder i en 
fremskudt position og kan rea-
gere på nye sygdomme og tænke 
forebyggelse ind. Der er mange 
muligheder for at udnytte deres 
viden i arbejdet for et bedre ar-
bejdsmiljø, siger Lilli Kirkeskov. 

 

Hilsen fra 
Occupy Wall Street.
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Årsmødet i 2012
AAA holder årsmøde lørdag den 4. februar 2012. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. På 
programmet vil bl.a. være: Hvordan får vi genskabt en ordentlig arbejdsmiljørådgivning 
til virksomhederne – og hvordan får vi uddannet arbejdsmiljørepræsentanterne bedre. 
Det endelige program udsendes omkring juletid.

Bliv medlem

Har du lyst til at blive medlem af Aktionsgruppen?

Vi arrangerer møder om aktuelle arbejdsmiljøemner, laver pjecer og  

hjemmeside-information, samarbejder med aktivister i andre lande m.v.

Her har du mulighed for at mødes med mange forskellige arbejdsmiljøfolk.

Sådan bliver du medlem:

Direkte med girokort: 827-6625

AAA, Dortheavej 39, 2400 København NV

Mrk. Nyt medlem. Skriv tydelig navn og adresse.

Eller skriv dit navn, adresse og evt. faglig organisation 

til aaa@aktionsgruppen.dk eller ring på 3013 0012.

Om substitution
Frode Sørensen, kemiingeniør og langvarigt medlem af AAA, 
har lavet en hjemmeside med titlen Substitution of hazardous 
chemicals in working environment. Den beskriver metoder til 
substitution af farlige stoffer og resultater heraf, samt de politi-
ske erfaringer med det. Se www.arbejdskemi.dk Via oversættelses-
programmet kan man få teksten oversat til dansk. 


