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Bakgrunn

• Økende interesse for arbeidstid og helse
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Fig. 1. Arbeidstakere med skift eller turnus i hovedjobben – i prosent. Begge kjønn, 15-74 år (kilde: 
Statistisk sentralbyrå) 

 



Hensikt

Oppdatert oversikt over:       empirisk forskning
og faglig vurdering av med epidemiologi hovedvekt
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Organisering av arbeidet

Arbeidstid, Arbeidstidsordninger og helseInnledning 

Metodikk

Effekter på  funksjon og sikkerhet

Konklusjoner

Helseeffekter

Databaser, søkekriterier, 
inklusjons- og kvalitetskriterier

Søvnighet, risiko for feil- og 
nedsatt funksjon, ulykker

Kreft, Hjerte-karsykd, psykiatri etc.

Hovedfunn, anbefalinger, behov 
for videre forskning

Hensikt, avgrensning

Arbeid i
Prosjekt-
gruppe

Lesning, 
scoring av 
artikler  -
Forskere 
AME

Prosjekt-
gruppe

Referansegruppe: LO, NHO, Arbeidstilsynet, 
Petroleumstilsynet
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Pubmed, ISI, Embase, 
Oshrom, Psychinfo

Ord for eksponering
Engelsk
Titler

Eksklusjon 
(animals, dublets, economics,
Social effects, non-working life)

Evaluering (abstracts)
Mål på eksponering
Mål på effekt
Statistisk metode

Evaluering (full text)
Oppdaterte søk

Kvalitetskontroll av evaluering

6889

396

443

541

Søk og seleksjons-
prosess
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Kvalitetssikring av 24 artikler ved at 
5 personer re-evaluerte blindt.
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Kvalitessikring av score - 24 tilfeldig utvalgte artikler
Snittscore +/- 95% konfidensintervall
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Metodikk - utfordringer

• Lange arbeidsdager/økter vs. ”overtid”

• Definisjon av ”Skiftarbeid”
• Inkluderer begrepet ”turnus” (særnorsk fenomen)
• Inkluderer ofte nattarbeid, men ikke alltid

• Kontroll på ”andre” faktorer 

• Objektive vs. subjektive utfall og ”recall bias”



Døgnrytmer

• Jorden beveger seg i 24-timers syklus

• Kroppen har også en innebygd 24-timers klokke, som best vises ved 
vårt søvn-våkenhetsmønster

• Døgnrytmene styres fra et senter i hjernen, men det finnes også 
”klokker” i ulike celler og vev 

• Døgnrytmene gjør kroppen i stand til å tilpasse seg signaler  både fra 
kroppen selv (hormoner, temperatur) og omgivelsene (lys, 
temperatur, årstid)





Resultater
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Søvnproblemer

• Innsovningsproblemer
• Søvnunderskudd
• Dårligere søvnkvalitet
• Søvnighet på jobb



Funksjon –
(menneskelig yteevne)

Arbeidsøktens lengde påvirker oss avhengig av:

Tid på døgnet
Tid siden siste hvileperiode
Grad av tilpasning til døgnrytme
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Sikkerhet i luftfart

Accidents per 100.000 flight hours
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Major airlines (USA)

Commuter airlines (USA)

General aviation (USA)

USAF

RNoAF

Lavere ulykkesrate fordrer smartere forebygging



Funksjon
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En rekke ulike studier med ulike mål på kognitiv funksjon

Arbeidsøktens lengde:
over 8 timer: nedsatt kognitiv funksjon
over 12 timer: betydelig nedsatt funksjon 

Nattarbeid: 
betydelig effekt på kognitiv funksjon 
noe kompensering med døgnrytmetilpasning.
”høneblunder” (”naps”) hjelper ved søvnmangel

Alder og kjønn ingen klar betydning



Sikkerhet og ulykkesrisiko 
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Ulykker er registrerbare /et objektivt mål

Arbeidstid over 8 timer: 50% økt risiko
Arbeidstid over 12 timer: 100% økt risiko 

Betydelig økt risiko om natten.

Roterende skiftarbeid fører til større ulykkesrisiko enn fast 
nattarbeid (grunnet grad av døgnrytmetilpasning?)



Dødelighet 

Få studier

Svakheter ved eksponering og/eller andre 
konkurrerende faktorer – ikke entydige 
resultater

Ingen sikre holdepunkter for at lange 
arbeidsøkter eller skiftarbeid gir risiko for tidlig 
død. 

Årsaksspesifikk dødelighet i liten grad studert
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Psykiske plager

Klare indikasjoner, klare effekter

Stort sett subjektive plager beskrevet, i liten grad 
diagnostisert psykisk sykdom

Kjønnsforskjeller har sannsynligvis sammenheng med 
sosial rolle (ansvar i hjemmet)

Usikker effekt av alder

Andre funn:
Autonomi reduserer negative konsekvenser
Høy godtgjørelse gjør at overtid gir mindre ubehag
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Hjerte- og karsykdommer

En god del publikasjoner

Økt risiko ved skift/nattarbeid, sannsynligvis økt risiko ved 
lange arbeidsøkter (noe mindre dokumentasjon)

Spesielt vist hos fabrikkarbeidere
Virker å være universelt (Vest/øst og u-land)

Sammensatt årsak, livsstilsfaktorer sannsynligvis viktig 
del, samt mulige hormonelle effekter av 
døgnrytmeforskyvning

19



Diabetes

Begrenset antall studier

Mulig økt risiko for diabetes type 2, pga både skiftarbeid 
og lange arbeidsøkter

Stor usikkerhet – konklusjoner ikke mulig å trekke
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Mage- og tarmplager

Få studier av god kvalitet

Arbeidstidens lengde: 
Kun én studie, negativt funn

Natt-og skiftarbeid
Subjektive plager fra mage/tarmsystemet 

Skiftarbeid og magesår – noe dokumentasjon, men fra 
før Helicobakter; grunnlag for noe tvil
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Muskel- og skjelettplager

Rimelig å anta en sammenheng mellom både lange 
arbeidsøkter og skift/nattarbeid  - og subjektive plager 
relatert til muskel- og skjelettsystemet

Studier er i stor grad basert på selvrapportering.
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“Night-shift work linked to cancer”

“The higher cancer rates don't prove working overnight can cause 
cancer. There may be other factors common among graveyard shift 
workers that raise their risk for cancer. “ (US-Today nov. 2007)



     
Schernhammer 
et al, USA 2001 

Sykepleiere I Min. 3 netter per 
måned ≥ 30 år 

1.36 
 

1.04-1.78 

     
Davis et al, USA 
2001 

Ikke spesifisert Min. 1 nattskift per 
uke i 10 år før diag. 

2.3 
 

1.0-5.3 

     
Hansen,  
Danmark 2001 

Forskellig, inkl. 
sykehus-
ansatte 

Min. ½ år i yrker der 
minst 60% hadde 
turnus m. nattevakter 

1.5 1.3-1.7 

     
Tynes et al, 
Norge, 1996 

Kvinnelige 
telegraf- og 
radiooperatører 

Nattarbeid med 
eksponering for 
kunstig lys 

1.5 1.1-2.0 

     
Schernhammer 
et al, USA 2006 

Sykepleiere II Min. 3 netter per 
måned ≥ 20 år 

1.79 
 

1.06-3.01 

     
Lie et al,  
Norge, 2006 

Sykepleiere Arbeid ved døgn-
institusjoner ≥ 30 år 

2.21 1.10-4.45 

     
O’Leary et al,06 Ulike yrker Skiftarbeid 0.95 0.73-1.23 
     
Scwartsbaum et 
al. Sverige 2007 

Ulike yrker Skiftarbeid 0.94 0.74-1.18 

                 
    



Nattarbeid og kreftrisiko

Utfall Referanser Resultater

Brystkreft (egen tabell) Økt risiko

Prostatakreft Kubo et al 2007
Conlon et al 2007
Schwartzbaum et al 
2007

Økt risiko, men bare én
signifikant

Tykktarms-
kreft

Tynes et al 1996
Schernhammer et al 
2003
Schwartzbaum et al 
2007

Ingen signifikant økning

Alle 
kreftformer

Taylor et al 1972
Rafnsson et al 1990
Tynes et al 1996
Schwartzbaum et al 
2007

Økt risiko/mortalitet, (ikke alle 
signifikant)



Fertilitet og reproduksjon

Lange arbeidsdager:
Manglende dokumentasjon

Natt- og skiftarbeid:
Begrenset dokumentasjon
Moderat økt risiko for spontanabort, for tidlig fødsel og 

nedsatt fruktbarhet

26



Andre helseeffekter: Sykefravær

Sykefravær ikke dokumentert økt
Men et par studier viser at manglende kontroll over forlenget 

arbeidstid kan øke sykefravær

Mulige forklaringer:
• Sykefravær ikke uten videre en indikator på 

forekomst av sykdom 
• Total sykelighet ikke økt
• ”Healthy worker” effekt
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Andre mulige helseeffekter 

Urinsyreøkning hos skiftarbeidende menn i japansk kohort 
(n=ca.16.000)

Enkelte immunologiske faktorer redusert blant natt- og 
skiftarbeidere og ved lange arbeidsdager (3 studier)

Redusert forekomst av Parkinsons sykdom hos arbeidere 
med mer enn 15 år erfaring med skiftarbeid (Prospektiv 
kohort fra USA (n=84.794))
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 Forenklet oversikt over dokumentasjon og effekter av arbeidstid 
på helse, funksjon og sikkerhet

Lange arbeidsøkter Natt- og Skiftarbeid

Søvn- og 
søvnforstyrrelser

Relativt veldokumentert. Ikke entydig 
effekt, men lange nattskift uheldig

Veldokumentert sammenheng, betydelig 
effekt

Funksjon
Relativt veldokumentert sammenheng og 
gradvis redusert funksjon etter lange 
arbeidsøkter

Veldokumentert sammenheng og 
betydelig nedsatt funksjon ved 
nattarbeid

Sikkerhet og 
ulykkesrisiko

Veldokumentert sammenheng og gradvis 
økt ulykkesrisiko etter lange arbeidsøkter, 
betydelig økt risiko etter 12 timer

Veldokumentert sammenheng og 
betydelig økt ulykkesrisiko ved nattarbeid

Dødelighet
Lite dokumentasjon og ingen klar 
sammenheng

Lite dokumentasjon og ingen klar 
sammenheng

Psykiske  plager

Veldokumentert sammenheng 
vedrørende psykiske plager/ubehag, men 
moderat effekt. Manglende 
dokumentasjon vedrørende psykiske 
diagnoser

Veldokumentert sammenheng 
vedrørende psykiske plager/ubehag, men 
moderat effekt. Manglende 
dokumentasjon vedrørende psykiske 
diagnoser

Hjerte- og 
karsykdommer

Begrenset dokumentasjon og noe økt 
risiko for hjerte- og karsykdommer ved 
lange arbeidsøkter

Veldokumentert sammenheng og økt 
risiko for hjerte- og karsykdommer

Diabetes
Lite dokumentasjon og ingen klar 
sammenheng

Begrenset dokumentasjon og trolig økt 
risiko for diabetes ved nattarbeid

Mage- og tarmplager Manglende dokumentasjon. 
Begrenset dokumentasjon og trolig økt 
risiko for enkelte mage- og tarmplager 
ved nattarbeid

Muskel- og 
skjelettplager

Begrenset dokumentasjon og noe økt 
risiko for subjektive muskel- og 
skjelettplager ved lange arbeidsøkter

Begrenset dokumentasjon og noe økt 
risiko for subjektive muskel- og 
skjelettplager ved natt- og skiftarbeid

Kreft Manglende dokumentasjon. 
Begrenset dokumentasjon og økt risiko 
for brystkreft ved nattarbeid. Lite 
dokumentasjon for andre kreftformer.

Fertilitet og 
reproduksjon

Manglende dokumentasjon. 

Begrenset dokumentasjon, moderat økt 
risiko for spontanabort, for tidlig fødsel 
og nedsatt fruktbarhet særlig ved 
nattarbeid.

Andre helseeffekter
Lite dokumentasjon og ingen klare 
sammenhenger.

Begrenset dokumentasjon. Ingen klare 
effekter på sykefravær

Effektene
varierer i 
dokumentasjon
og 
effektstyrke

Tabell gir alene
et unyansert bilde



Mestring
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•Fremoverrotasjon best

•Nattarbeid verst for A – mennesker

•Hvile viktig (avgjørende ved lange skift)

•Skift over 8 timer uheldig

•Variasjon og egenkontroll viktig

•Unngå sikkerhetskritiske oppgaver sent på natten

•Høneblund øker ytelse og sikkerhet

•Viktig med ”riktig” lys/mørke og kosthold 



Anbefalt videre forskning

• For noen av utfallene stort behov for flere 
studier (gjerne prospektive studier)

• Studier med mer enhetlig design

• Studier av biologiske mekanismer



anthony.wagstaff@flymed.uio.no
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