Per Muhr – presentation
1972 avslutade jag min utbildning på Lunds Universitet, en fil kand med tyngdpunkt på kemi
och limnologi. Jag läste också statistik, miljövård och VA-teknik (LTH). Efter en kort sejour
på länsstyrelse arbetade jag sedan hela 1970-talet inom kommunal verksamhet med
vattenfrågor, mest med avloppsvattenrening och recipientkontroll men också en del med
dricksvattenfrågor. Under 1978/79 gick jag Arbetarskyddsstyrelsens
skyddsingenjörsutbildning i Solna.

Från 1980 har jag arbetat som skydds/arbetsmiljöingenjör. De första åren var jag anställd på
en företagshälsovårdscentral som mest hade industriföretag anslutna; trä-, metall- och kemisk
industri. Därefter följde ett antal år på Statshälsan, sedermera Previa, företagshälsovård främst
för statsanställda. Under denna tid arbetade jag förutom med det vanliga arbetsmiljöarbetet
deltid på Statshälsans utvecklingsavdelning. Arbetets tyngdpunkt var i början
referensdataframtagning till olika hälso- och arbetsmiljöenkäter. För att bättre förstå och
kunna tolka resultat från forskning om olika arbetsmiljöproblem läste jag epidemiologi på
Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Utifrån en frågeställning som uppstått på en
arbetsplats med kraftig bullerexponering påbörjade jag 1990 ett långvarigt
forskningssamarbete med Arbetsmiljöinstitutet om samband mellan
prestationsförmåga/trötthet och buller inom främst flygvapnet och marinen.
I mitten av 90-talet började jag arbeta på två inbyggda företagshälsovårdcentraler på en
flygflottilj och en armegarnison. Dominerande arbetsmiljöfråga på båda dessa arbetsplatser
var bullerexponering och därmed sammanhängande hörselskaderisker. Under 1990-talets sista
år blev jag alltmer indragen i ett projekt inom Försvarsmakten med mål att minska antalet
hörselskadeanmälningar främst bland värnpliktiga men även hos anställda. Arbetet ledde till
förbättringar i såväl det förebyggande arbetet som i uppföljningen av hörselvårdsprogrammet
bl.a. med förbättrade hörselundersökningar. Som en följd av detta arbete påbörjade jag en
avhandling om unga mäns hörsel med särskild inriktning på effekter av buller under
värnpliktstjänstgöringen. Jag disputerade i maj 2010 i teknisk audiologi på Karolinska
Institutet. Ironiskt nog blev avhandlingen klar nästan samtidigt som den siste svenske
värnpliktig ryckte ut. Resultaten är dock tillämpbara i bredare sammanhang inom
Företagshälsovården.

Under senare år har jag också arbetat med HAKK gruppen med framtagning av
Arbetsmiljöverkets nya råd ”Utvärdering av hörselvårdsprogram”. Sådana råd har inte funnits
tidigare trots att det länge funnits långtgående krav i bullerföreskriften på regelbunden
hörseltestning av bullerexponerad personal.
På fritiden ägnar jag mig gärna åt aktiviteter i naturen som fågel- eller fjärilsskådning, spelar
rock i ett källarband, läser historia mm.
I FTF:s styrelse hoppas jag att kunna bidra till en positiv utveckling för oss
arbetsmiljöingenjörer och för företagshälsovården. Vi behövs!
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