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SKIFTARBEID
Hva skjer med oss?



SKIFTARBEID

er en fordel for 
samfunnet

er det en fordel
for skiftarbeideren?



Hva er forskjellen på turnus og 
skift

I denne sammenheng:

INGEN



Definisjoner

NOU 1976:  Skiftarbeid er alt arbeid som 
faller utenfor vanlig arbeidstid

Arbeidsmiljøloven 2005: 
Nattarbeid er alt arbeid mellom 21 og 06

Nattarbeid er i prinsippet ikke lovlig dersom 
arbeidets art ikke gjør det nødvendig

Ergo:  Loven slår fast at nattarbeid er skadelig







Skiftarbeid = eksponeringSkiftarbeid = eksponering

Den gode turnusplan = 
verneutstyr

Den gode turnusplan = 
verneutstyr



DE STØRSTE 
HELSE-

EFFEKTENE 
KOMMER I 

SKIFTARBEID 
DER NATTARBEID 
ER INKLUDERT



DESYNKRONISERING



DEN BIOLOGISKE
KLOKKEN



MELATONIN



Corpus pineale 
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UTVIKLINGEN AV MELATONIN I BLOD VED NORMAL DØGNRYTME OG VED NATTSKIFT
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HVA ER MELATONIN?

har med normal søvn å gjøre
produseres i corpus pineale 
(hjernevedhenget)
har med styring av andre hormoner 
å gjøre
har med immunforsvaret å gjøre
har med antioksydant virkning å 
gjøre



DØGNRYTME, 
KROPPSTEMPERATUR
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KROPPSTEMPERATUR PÅ 
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DØGNRYTME, ADRENALIN
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SPILLER SKIFTARBEID INN PÅ 
SIKKERHET?
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RISIKO FOR ULYKKER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TIMER PÅ SKIFT

0,5

1

1,5

2

2,5

RELATIV RISK

Diverse studier, referert i Colquhoun, Costa, Folkard, Knauth:  Shiftwork, Prob



Exxon Valdez
Tjernobyl
Bhopal
Three Mile Island
Estonia



SPILLER SKIFTARBEID 
INN PÅ

SOSIALT LIV?



Simon (1990)

• kvaliteten på samlivet var dårligere 
hos skiftarbeidere enn hos andre

• antatt samlivsbrudd var opptil 60% 
høyere hos skiftarbeidere enn hos 
dagarbeidere

• sannsynligheten for brudd økte med 
antall år i skiftarbeid





SPILLER SKIFTARBEID 
INN PÅ SØVN?



KNAUTH, RUTENFRANZ 
(1980)

Det er starttidspunktet        
for morgenskiftet som      
er bestemmende for              
søvnmengde og -kvalitet

Søvnunderskuddet reduseres alltid dersom 
morgenskiftet ikke begynner før kl. 07, uansett 
type skiftsystem

Søvnunderskuddet reduseres også ved hurtig 
roterende skiftsystemer



Heslegrave, Rhodes og Gil 
(1999)

• en gruppe arbeidere byttet over fra 9 til 
12,5 timers skift

• nattskift var verre en dagskift
• de lange skiftene ble opplevd verre enn 

de korte
• de lange skiftene var verre enn 

skiftarbeiderne hadde trodd
• (man gikk ikke tilbake til gammel ordning)



MacDonald et al. (1999)

• sammenlignet grupper av 
arbeidstakere som jobber 12-
timers skift

• en gruppe startet kl. 06, den andre 
kl. 07

• tidlig start på arbeidstiden var 
uheldig for søvnen natten før 
dagskift



SPILLER 
SKIFTARBEID 

INN PÅ FRAVÆR?



Kleiven M., Jeppesen H, Bøggild H:  
SHIFT-WORK AND SICK-LEAVE

a case-control study
• 13000 sykmeldinger på HPI 1980-90
• undersøkt om skiftarbeidere har 
høyere sykefravær enn dagarbeidere 
med hensyn på hjerte-kar-sykdom, 
lettere psykiske lidelser, muskel-
skjelettsykdom, mage-tarm-
sykdommer og neoplasmer

• undersøkt om det er forskjell i 
varigheten av sykmeldinger



KONKLUSJONER

• incidensen av sykmeldinger er ikke høyere blant 
skiftarbeidere enn dagarbeidere

• nivået av sykmeldinger blant arbeidstakere kan 
ikke relateres til sykdom alene

• viktig å verifisere antagelsene om at skiftarbeid 
har med å gjøre en utvikling av arbeidskultur og 
holdninger som er forskjellig fra dagarbeid

• gir dette seg uttrykk i forskjellig 
sykmeldingsmønstre?



SPILLER SKIFTARBEID INN PÅ 
UTVIKLING AV SYKDOM?





MULIGE HELSEEFFEKTER AV 
SKIFTARBEID

• økt dødelighet?
• hjerte-kar sykdom?
• økt sykefravær?
• nevrologisk sykdom?
• psykiatriske lidelser?
• spiller alder noen 

rolle?

• spiller kjønn noen 
rolle?

• sosiale effekter?
• abortrisiko?
• misdannelser?
• skismisseprosent?
• "psykosomatiske 

sykdommer?



HELSEEFFEKTER

 psykiske effekter
mage-tarm
hjerte-kar-

sykdom
 risiko ved 

graviditet
muskel-skjelett-

sykdom (?)
 kreft



HVORDAN UNDERSØKE 
HELSEEFFEKER?

• føler jeg meg frisk?
• er det diagnostisert 

sykdommer i større grad?
• er det høyere 

sykefravær?
• er det større frekvens av 

uførepensjon og 
førtidspensjon?

• er det større dødelighet?



DANSK STATISTIKK 
VISER

• blant de 14 yrkene med 
lavest dødelighet er 2 
yrker med ubekvem 
arbeidstid

• blant de 25 yrker med 
høyeste dødelighet er 
14 yrker med ubekvem 
arbeidstid



Pati, Chandrawanshi og 
Reinberg (2001)

Det er en sammenheng mellom 
skiftarbeid og angst og depresjon



PSYKISKE PROBLEMER
(sammenfatning av forskningen)

• overhyppighet hos skift-/ turnusarbeidere av
– irritabilitet
– rastløshet
– tristhet
– angst 
– nervøsitet

• mest overhyppighet hos nattarbeidere, men 
også på 2-skift

• ingen overhyppighet av "psykiatriske 
diagnoser” (men nyere undersøkelser viser at 
“latente” psykiatriske tilstander muligens kan 
utløses av skiftarbeid



Ihre (1943)

sammenheng mellom 
skiftarbeid og magesår



Enck et al, (1995)

• ansatte i flyselskap
• både administrasjon og 
kabinpersonale

• kabinperosonalet hadde mer 
mageplager enn i administrasjonen



MAGE-TARM-PLAGER
(sammenfatning av forskning)

• sammenheng funnet i 
tidlige undersøkelser og 
bekreftet i senere

• økt risiko for symptomer 
som
– obstipasjon
– magesmerter

• økt risiko for dyspeptisk 
sår

• sammenheng med 
arbeidsorganisering, 
spisevaner, 
livsstilsfaktorer etc.



AANONSEN 1960

• det er ingen 
sammenheng 
mellom skiftarbeid 
og hjertesykdom



HARRINGTON, 1980

• det er ingen 
sammenheng 
mellom skiftarbeid 
og hjertesykdom



KOLLER (1978)
• undersøkte 270 personer           

på østerrisk olje-raffineri

• sykelighet på grunn av        
hjerte-kar-sykdom
– skiftarbeidere             20%
– dagarbeidere                7%
– tidligere skiftarbeidere 15%



KNUTSSON ET AL (1985)
• fulgte 1 mill 

kvinner og menn i 
et år

• fant hvem som ble 
lagt inn på 
sykehus for 
hjerteinfarkt

• konklusjon:  klar 
overvekt av dem 
har uregelmessig 
arbeidstid



ALFREDSSON (1982)
• 1 million pasienter innlagt på sykehus.  Undersøkt på 

enkeltfaktorer i arbeidsmiljøet som gir risiko for hjerte-
kar-sykdom:

• MENN:
– 1.  Monotoni i arbeidet (RR: 1,32)
– 2.  Skift-/ turnusarbeid (RR: 1,29)

• (røyking) (RR: 1,28)
• KVINNER:

– 1.  Manglende innflytelse over pauser i arbeidet
– 2.  Skift-/ turnusarbeid

• (fant ingen sammenheng mellom disse arbeidsmiljøfaktorer 
og hjerneslag, psykiatriske sykdommer, selvmord, 
alkoholisme, mage-tarm-sykdommer, sukkersyke etc.)



SKIFTARBETE OCH CORONAR 
SYKDOM (KNUTSSON ET AL (1988))

• 1. del:  RETROSPEKTIV
UNDERSØKELSE
– 504 arbeidere, halvparten skiftarbeidere
– fulgt fra 1968-83
– RESULTAT:  34 skiftarbeidere fikk CHD
– 9 dagarbeidere fikk CHD

• 2. del:  PROSPEKTIV
– ugunstig fett i blodet, (apo-b/apo-a-ratio)
– økt blodtrykk



Relativ risk att insjukna i koronar hjärtsjukdom hos
en cohort skift- och dagarbetere 1968-1982/83
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Kawachi, Colditz, Stampfer et al. 
(1995)

• Undersøkelse blant amerikanske, 
kvinnelige sykepleiere

• Hos dem som hadde jobbet turnus 
var relativ risk for å få coronar 
hjertesykdom 1,38

• RR= 1,21 ved <6 års skiftarbeid
• RR= 1,51 ved >6 års skiftarbeid



HENRIK BØGGILD OG ANDERS 
KNUTSSON (1999)

• Gjennomgikk 17 av de 
mest kjente og 
anerkjente 
undersøkelsene

• Disse viste et 
gjennomsnitt på 40% 
økt risiko for hjerte-
kar sykdom for 
skiftarbeidere i 
forhold til 
normalbefolkningen



HENRIK BØGGILD OG ANDERS 
KNUTSSON (1999)

• kvinner har den 
samme risiko som 
menn

• risiko starter 
etter 2 år i skift-
arbeid

• dose-respons 
mekanisme



RISIKO VED 
GRAVIDITET





AXELSSON, RYLANDER, MOLIN 
(1989)

• 900 ansatte på Mølndal sykehus, 
Gøteborg

• spørreskjema
• økt risiko for abort blant kvinner 

som arbeidet uregelmessig 
arbeidstid eller roterende skift 
(RR: 1,44)

• fant mindre fødselsvekt hos ikke-
røkende mødre på skift enn hos 
ikke-røkende mødre på dagtid



NURMINEN 1989
• sammenlignet 1475 kvinner 

som har født barn med 
misdannelser og 1475 kvinner 
som har født "normale" barn

• Hos skiftarbeidere:
– ingen risiko for 

misdannelser
– høyt blodtrykk i 

svangerskapet når 
skiftarbeidet er kombinert 
med høyt støynivå

– lav fødselsvekt



INFANTE-RIVARD, DAVID, 
GAUTHIER, RIVARD (1993)

• sammenlignet arbeidstidsordninger 
mellom 331 kvinner som hadde 
gjennomgått abort og 993 gravide 
kvinner kontrollert for alder

• abortrisiko ved fast kveldsarbeid:  
OR=4,17

• abortrisiko ved fast nattarbeid:  
OR: 2,68



XU, DING, LI, CHRISTIANI (1994)

• undersøkte 1035 kvinner i China 
på sammenheng mellom 
roterende skiftarbeid og lav 
fødselsvekt/for tidlig fødsel 
(tekstilindustri)

• ikke-røkere og ingen bruk av 
alkohol

• signifikant sammenheng mellom 
skiftarbeid og lav fødselsvekt 
og for tidlig fødsel hos 
førstegangsfødende 
produksjonsarbeidere



AXELSSON, AHLBORG OG 
BODIN (1996)

• deltagere: Alle medlemmer av svensk 
jordmorforening i 1989, født etter 1940 
(n=3985)

• registrert mellom eksponering før og gjennom 
svangerskap

• relasjon mellom eksponering og spontanabort
• nattarbeid:  OR=1,49, 3-skift:  OR=1,63
• senabort (etter 12 uker):  OR=3,33
• ingen sammenheng mellom eksponering for 

lystgass og abort



NURMINEN 1995

• systematisk tilbakeblikk 
på 13 artikler om skift-
turnusarbeid og graviditet

• 12 av 13 artikler 
konkluderer med økt 
risiko for spontanabort, 
for tidlig fødsel og/eller 
lav fødselsvekt

• risiko varierer mellom 1,4 
og 4,4



KONKLUSJON
• nattarbeid inneværer en risiko for 

forplantningsskade hos gravide 
arbeidstakere både i tidlig og sen del av 
graviditet:
– abort
– for tidlig fødsel
– lav fødselsvekt

• risiko ligger i undersøkelser mellom 1,3-
4,4

• risiko er for stor til å akseptere
• det er nødvendig med tiltak



KREFT



IARC (2007)

• skiftarbeid som forstyrrer 
døgnrytmen, er sannsynligvis 
kreftfremkallende hos mennesker

• risikoen er størst hos dem som 
jobber nattskift



Davis og medarbeidere

• intervjuet 814 personer med brystkreft 
og 793 kontrollpersoner

• nattarbeidere 60% økt risiko for 
brystkreft

• økt risiko ved lys i soverommet
• (blinde mindre risiko for brystkreft 

(Feychting 1998))



Schernhammer et al. (2003)

• 80000 sykepleiere 
• spørreskjema
• fulgt i 10 år
• 36% økt risiko for brystkreft hos dem 

som hadde hatt mer enn 30 år med 
skiftarbeid med roterende skift

• langt mindre hos dem med mindre enn 30 
år skiftarbeid



Kubo et al. 2006

• 14000 forsøkspersoner
• skiftarbeidere med roterende skift 

hadde fire ganger risiko for 
prostatakreft i forhold til dagarbeidere

• noe høyere risiko hos dem med faste 
nattskift

• kan være lavere innhold av melatonin som 
er årsaken



USA 2003

• kvinner som står i roterende skift som 
omfatter nattskift har høyere risiko for 
kreft i tykktarmen

• 35% høyere risiko enn i 
”normalbefolkningen” for dem som hadde 
jobbet mer enn 3 netter i måneden i 15 
år eller mer

• risikoen for kreft i endetarmen var 51% 
høyere



Andre helseeffekter

• Morikawa et al:  mer diabetes i 
roterende skift enn hos dagarbeidere

• Nagaya et al (2002):  Markører for 
insulinsresistens: Mindre gunstige funn 
hos yngre skiftarbeidere enn yngre 
dagarbeidere

• Karlsson et al (2003): Lavere nivå av det 
sunne fettet og høyere nivå av det 
usunne fettet hos skiftarbeidere



LØSNINGER





TUREK, VAN REETH 
(1989)

Gjort forsøk på hamstere 
og mennesker med 
benzodiazepiner.  Disse 
kan gjøre re-
synkrotiseringen raskere

Foreslår slike 
medikamenter til 
"behandling" av 
skiftarbeidere



ORTH-GOMER (1983)
• sammenlignet to grupper 

arbeidere:
– arbeidet skift med uret
– arbeidet skift mot uret

• Konklusjon:
– Gruppe 1:

• sov bedre
• var mindre irritable
• hadde lavere blodtrykk
• hadde mindre fett i blodet









HVILKE HENSYN BØR VI TA? (1)

• så få nattskift som mulig, helst 1-2, max. 3
• morgenskiftet bør starte kl.07.00, ikke senere 

og ikke tidligere
• korte intervaller mellom arbeid på to 

forskjellige skift bør unngås
• rotasjonsperioder ikke for lange, 4-6 uker
• 24 timer fri etter siste nattskift, dagarbeid 

etterpå
• rotasjon:  formiddag-ettermiddag-natt
• B-mennesker har lettere for å tilpasse seg 

skift enn A-mennesker



• regelmessige løpende perioder med 
sammenhengende fridager er bedre enn 
oppsamling av lange friperioder

• skiftets lengde bør være relatert til type 
arbeid, helst ikke lenger enn 8 timer

• rotasjon må være regulær
• flest mulig fri week-ender
• hyppigere helsekontroll (?)
• bedre spisevaner på skiftarbeid

HVILKE HENSYN BØR VI TA? (2)





TRENINGSSTUDIO



HVEM BØR IKKE JOBBE 
SKIFT/TURNUS?

• personer >55 år bør ikke begynne å jobbe skift
• personer med fordøyelsesproblemer
• personer med sykdommer som er avhengige av 

stabil døgnrytme (epilepsi, sukkersyke, 
stoffskiftesykdom etc)

• personer med hjertesykdom
• kvinner i første del av graviditet
• (personer som bor alene)
• (personer i støyutsatte områder)



HVORDAN SKAL VI FORHOLDE 
OSS TIL PROBLEMET?

ALTERNATIVER:
– ikke gjøre noe som helst
– ta konsekvensen av foreliggende    

dokumentasjon og innføre vernetiltak 
for skiftarbeidere

– søke å skaffe ytterligere 
dokumentasjon fra eget arbeidsmiljø





SKIFT-/TURNUSARBEID

er en fordel for 
samfunnet

er ikke en fordel
for turnusarbeideren


