
 
 

                            
 

 
 
 

 
 

Vi arbetar för god hälsa, hälsosam miljö 
och goda arbetsförhållanden för 

befolkningen i Stockholm län 
 
 

Centrum för arbets- och miljömedicin  
Solnavägen 4, 10 tr 
113 65 Stockholm 
e-post:camm.slso@sll.se 

 
                                                                                                                                                                                           

http://camm.sll.se 

Vårt uppdrag 
Att identifiera och bedöma risker samt förebygga 
ohälsa till följd av: 

 
Kemiska och biologiska faktorer 

Luftföroreningar, kemikalier, allergi- 
framkallande ämnen, mögel och 
biologiska gifter 

 
Fysikaliska faktorer 

Hörselskadande ljud och buller, vibrationer, 
elektromagnetiska fält och annan strålning 
samt klimatförändringars direkta och 
indirekta effekter 

 
Psykosociala faktorer 

Arbetsorganisation, arbetsvillkor och stress 
 

Ergonomiska faktorer 
Tung manuell hantering, obekväma arbets- 
ställningar och stillasittande arbete 

 
Kontakta oss 
 
Telefon: 
08-123 400 00 Växel 
08-123 372 22 Reception patientmottagning 
 
E-post: camm.slso@sll.se 
 
Kontaktuppgifter till alla CAMM:s medarbetare hittar du på 
camm.sll.se/personal 
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Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar för att främja 
befolkningens hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga. 
Det gör vi genom att identifiera och förebygga kemiska, 
fysikaliska, psykosociala och ergonomiska risker i arbets- och 
omgivningsmiljön. 

Vi kartlägger risker, sprider kunskap och bedriver 
undervisning och forskning. Inom sjukvården bidrar vi med 
specialistvård inom arbets- och miljömedicin och arbets- och 
miljödermatologi. 

Riskidentifiering och utbildning 
 

Vi arbetar med identifiering av risker och tar regelbundet fram arbets- 
hälso- och miljöhälsorapporter. Vi bedriver epidemiologisk bevakning inom 
arbets- och miljöområdet och utbildar läkare och psykologer. Vi medverkar 
i undervisning av företagshälsovårdens personal. 

Vår verksamhet sker i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI) 
för att säkerställa en god vetenskaplig nivå och evidensbaserade metoder i 
det tillämpade arbetet. 

 
 
Patientmottagning 

 
Utbildning 

 

Vi arbetar med kliniska utredningar vid våra två mottagningar: Arbets- 
och miljömedicinska mottagningen respektive Hudallergimottagningen. 
Utredningarna ger information om patientens diagnos och prognos och om 
sjukdomens relation till arbetet eller miljön. 

Vi ger även förslag till förebyggande åtgärder. Våra specialistutred- 
ningar av svårutredda fall fungerar som ett stöd till sjukvården och som 
underlag vid bedömningar av försäkringsärenden. Utredningarna ger 
dessutom möjligheter att tidigt upptäcka bristfälliga miljöer och problem i 
olika branscher. 
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Kunskapsspridning 

 

Forskning 
 

 
Expertstöd 

 
 

Kunskapsspridning och expertstöd 
 

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) utgör ett regionalt 
kunskapscentrum inom området och bidrar med ett befolkningsbaserat 
hälsoperspektiv i en rad olika sammanhang: 

• Vi ger kunskapsstöd och sprider information genom seminarier, kurser, 
kommunbesök, nyhetsbrev och nätverk till hälso- och sjukvården och 
andra aktörer. 

• Vi underhåller och vidareutvecklar också ett flertal webbplatser för 
stöd till primärvård, företagshälsovård, skola och andra regionala 
aktörer inom miljö och hälsa, såsom miljökontor, länsstyrelse och olika 
nätverk. 

• CAMM ger även expertstöd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
och andra delar av landstinget vid utveckling av policys och 
handlingsplaner samt till olika regionala organisationer inom 
arbetsmiljö- och miljöområdet. 

• Vi samarbetar med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och 
annan folkhälsoverksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Personal och organisation 

CAMM har multidisciplinär kom- 
petens med runt 60 anställda. Hos 
oss arbetar läkare, yrkes- och 
miljöhygieniker, kemister, 
epidemiologer/ statistiker, 
toxikologer/biologer, psykologer, 
beteendevetare, ergonomer, 
samhällsvetare,  sjuksköterskor, 
kurator, kommunikatör och 
administrativ personal. 

Vi har ett nära samarbete med 
Karolinska Institutet inom forsk- 
ning, forskarutbildning och under- 
visning. 

CAMM är organiserat i 
fem enheter: 

• 
 
 
• 
 
• 
 
 
• 

Arbetshälsa (psykosociala 
och belastningsergonomiska 
risker) 
Arbetsmedicin (kemiska och 
fysikaliska risker) 
Arbets– och miljödermatologi 
(hudallergi och hudrelaterade 
kemiska risker) 
Miljömedicin (kemiska, bio- 
logiska och fysikaliska risker 
i omgivningsmiljön) 

   CAMM är organiserat i fem enheter: 
 

• Arbetshälsa (psykosociala 
och belastningsergonomiska 
risker) 

• Arbetsmedicin (kemiska och 
fysikaliska risker) 

• Arbets– och miljödermatologi 
(hudallergi och andra skadliga 
hudexponeringar) 

• Miljömedicin (kemiska, bio- 
logiska och fysikaliska risker 
i omgivningsmiljön) 

• Administration 
(administration och 
kommunikation) 

 


	Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar för att främja befolkningens hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga.
	Patientmottagning
	Centrum för arbets- och miljömedicin
	Kunskapsspridning och expertstöd

