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FORORD
Kroniske eller alvorlige sygdomme som fx iskæmisk slagtilfælde, iskæmisk hjertekarsygdom og diabetes kan muligvis til en vis grad forebygges ved at forbedre det
psykosociale arbejdsmiljø. For at realisere et forebyggelsespotentiale i det psykosociale
arbejdsmiljø er det afgørende, at man ved, hvilke sammenhænge der er mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for sygdom, og derfor har arbejdsmiljøforskere i
de seneste mere end 30 år undersøgt området. Men resultaterne af disse studier peger i
forskellige retninger og er svære at konkludere noget entydigt ud fra.
Af den grund etablerede en række psykosociale forskere fra Europa det såkaldte IPDWork konsortium i 2010. De satte sig for at undersøge sammenhænge mellem det
psykosociale arbejdsmiljø og bestemte sygdomme ved hjælp af såkaldte IPD-metaanalyser. Disse metaanalyser sammenfatter på en systematisk måde analyser af data fra
forskellige studier af høj kvalitet fra hele forskningslitteraturen. I de seneste seks år har
det internationale IPD-Work konsortium således gennemført en række af disse metaanalyser af sammenhænge mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og kroniske
sygdomme og kommet frem til en række resultater, som er publiceret i internationale
videnskabelige tidsskrifter og nu er samlet i denne vidensoversigt.
De gennemførte IPD-metaanalyser er et vigtigt bidrag til den psykosociale arbejdsmiljøforskning, fordi de er af høj kvalitet og omfatter data om flere hundrede tusinde
mennesker. Af den grund har IPD-Work konsortiets resultater fået stor opmærksomhed
både i den videnskabelige verden og i den offentlige debat i flere lande. Selve IPD-Work
konsortiet omfatter førende arbejdsmiljøforskere inden for det psykosociale område og
også flere forskere fra Danmark, herunder bl.a. fra Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø (NFA).
I vidensoversigten sammenfatter vi kort IPD-Work konsortiets resultater på dansk og
forklarer begreber og fagtermer, enten der, hvor de nævnes i teksten, eller i særskilte
bokse. Vi har valgt at vise centrale tabeller og figurer med resultater fra IPD-Work
studierne. De viser bl.a. sammenhænge mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og
iskæmisk slagtilfælde, iskæmisk hjertekarsygdom og type 2 diabetes.
Finansieringen af IPD-Work konsortiet kom i første omgang fra et EU forskningsprogram (New OSH ERA), som udløb i år 2012. Siden er projektet blevet finansieret af
forskellige kilder, blandt andet af en bevilling fra NordForsk som løber frem til år 2020.
Der er derfor i de kommende år flere resultater på vej om sammenhænge mellem
psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og andre betydelige sygdomme.
Reiner Rugulies, Ida E.H. Madsen, Anne-Sophie K. Hansen
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
København, Oktober 2016
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SAMMENFATNING
Formål
Denne vidensoversigt giver et overblik over resultater fra det internationale samarbejdsprojekt ”Individual Participant Data Meta-analysis in Working Populations” (IPDWork).
Formålet med IPD-Work projektet er at gennemføre sammenfattende analyser af højeste
kvalitet over, hvilke psykosociale arbejdsrelaterede faktorer, der er associeret med
forskellige sygdomme, funktionsnedsættelse og død.

Baggrund
Baggrunden for IPD-Work projektet er, at resultater fra studier om sammenhænge
mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og sygdom, til trods for mere end 30 års
intensiv forskning, stadig peger i forskellige retninger. De modstridende resultater kan
ikke mindst tilskrives manglende sammenlignelighed på tværs af de eksisterende studier
særligt på grund af metodiske forskelle med hensyn til eksempelvis kvalitet, opfølgningstid og studiepopulation. Ved hjælp af systematiske analyser – af data fra både
publicerede og ikke-publicerede kohortestudier, som er metodisk sammenlignelige –
bliver det således muligt at opnå den mest pålidelige viden om de undersøgte sammenhænge. Denne type systematiske sammenfatninger, ved hjælp af analyser på det
oprindelige data fra de enkelte studier, er såkaldte IPD-metaanalyser.

Materiale og metoder
IPD-Work konsortiet har på nuværende tidspunkt data på individniveau fra i alt 26
kohortestudier, som stammer fra både europæiske og ikke-europæiske lande. Det største
IPD-Work studie omfatter 603.838 personer. Dermed er IPD-Work studierne efter alt at
dømme de hidtil største prospektive studier i verden, som undersøger sammenhænge
mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og forskellige sygdomme.
Psykosociale faktorer, som hidtil er blevet undersøgt, indbefatter:
 ’Job strain’, dvs. at opleve kombinationen af høje psykologiske krav og lav
kontrol.
 ’Lange arbejdstider’, dvs. 55 timer eller mere om ugen.
 ’Jobusikkerhed’, dvs. bekymring for eksempelvis at miste sit job.
IPD-Work konsortiet har indtil videre publiceret 11 studier om sammenhænge mellem
psykosociale arbejdsfaktorer og risikoen for forskellige sygdomme. Flere IPD-Work
studier er undervejs, men vil ikke blive omfattet i denne vidensoversigt, da de endnu
ikke er publiceret.
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Resultater
Hovedresultaterne fra de hidtidige IPD-Work metaanalyser viser:
Job strain og risikoen for sygdom
 Ansatte, som oplever job strain, har øget risiko for iskæmisk hjertekarsygdom,
iskæmisk slagtilfælde og diabetes.
 Job strain er sandsynligvis ikke en risikofaktorer for kræft, kronisk obstruktiv
lungesygedom, svær astma eller kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
Lange arbejdstider og risikoen for sygdom
 Lange arbejdstider er en risikofaktor for iskæmisk hjertekarsygdom og
slagtilfælde. Resultaterne indikerer, at risikoen for slagtilfælde gradvist stiger
med et stigende antal arbejdstimer (dosis-respons sammenhæng). Lange
arbejdstider er tilmed en risikofaktor for type 2 diabetes blandt ansatte med lav
socioøkonomisk position.
 Det er også undersøgt, om lange arbejdstider øger risikoen for kræft, men der
blev ikke fundet nogen klar sammenhæng på tværs af kræfttyper. IPD-Work
konsortiet finder en sammenhæng mellem lange arbejdstider og øget risiko for
brystkræft blandt kvinder, men de konkluderer, at resultaterne skal tolkes med
forbehold.
Jobusikkerhed og risikoen for sygdom
 IPD-Work projektet har hidtil kun publiceret én metaanalyse om jobusikkerhed.
Resultaterne fra denne metaanlayse viser, at jobusikkerhed er en risikofaktor for
iskæmisk hjertekarsygdom.

Konklusion
IPD-Work projektet finder, at bestemte psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, herunder job
strain, lange arbejdstider og jobusikkerhed, er forbundet med en forøget risiko for
specifikke sygdomme, særligt iskæmisk hjertekarsygdom, iskæmisk slagtilfælde og type
2 diabetes. Resultaterne indikerer derimod også, at der sandsynligvis ikke er en
sammenhæng mellem de undersøgte psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og kronisk
obstruktiv lungesygdom, svær astma, kronisk inflammatorisk tarmsygdom og de fleste
former for kræft. For brystkræft var der dog en mulig sammenhæng med lange
arbejdstider, som skal undersøges nærmere i videre studier.
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SUMMARY
Aim
This overview of the current knowledge provides a summary of the results from the
international collaborative research project ”Individual Participant Data Meta-analysis in
Working Populations” (IPD-Work).
The aim of the IPD-Work project is to perfom high quality meta-analyses on the
association of psychosocial work-related factors with risk of chronic diseases, disability
and mortality.

Background
The IPD-Work project was motivated by results of current studies on psychosocial work
environment and chronic diseases that point in different directions. Whether an
association exist is unclear despite more than 30 years of intensive research in the field.
Reasons of these conflicting results may be that current studies lack of comparability
because of methodological differences in e.g. quality, follow-up time and study sample.
Performing systematic summarizing analyses – on the basis of data from published and
unpublished cohort studies with comparable methodology – is considered best practice
to obtain the most certain knowledge. These systematic summaries that analyse original
data from single studies are so called IPD-meta-analyses.

Data and methods
Currently, the IPD-Work consortium includes individual-participant data from a total of
26 cohort studies, including both European and non-European studies. The largest IPDWork study to date encompasses 603.838 individuals and the IPD-Work studies are to
our knowledge the largest prospective studies on psychosocial work environment and
health in the world.
So far the IPD-Work consortium has investigated the following psychosocial factors:
 ‘Job strain’, i.e. an experience of the combination of high psychological demands
and low control.
 ‘Long working hours’, i.e. 55 hours or more per week.
 ‘Job insecurity’, i.e. insecurity in the present job, e.g. fear of lay-off.
At present, the IPD-Work consortium has published 11 meta-analyses about
psychosocial work-related factors and the risk of different chronic diseases. Further IPDWork studies will follow, but will not be covered by this report as they have not yet been
published.
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Results
The main results from the IPD-Work meta-analyses are:
Job strain and the risk of chronic disease
 Employees who experience job strain are at increased risk of ischemic heart
disease, ischemic stroke and diabetes.
 Job strain is most likely not a risk factor of cancer, chronic obstructive pulmonary
disease, severe asthma or inflammatory bowel diseases.
Long working hours and the risk of chronic disease
 Long working hours is a risk factor of coronary heart disease and stroke. Results
indicate that increasing number of working hours are associated with an
increasing risk of stroke (dose-response association). Long working hours is also
found to be a risk factor of type 2 diabetes among employees with low
socioeconomic position.
 Analyses on long working hours and risk of cancer show no significant
association for all cancers combined and across different types of cancer. There
was an association between long working hours and increased risk of breast
cancer among women, however, the consortium concluded that this result has to
be viewed with caution.
Job insecurity and the risk of chronic disease
 To date, the IPD-Work project only published one meta-analysis on job
insecurity, which found job insecurity to be a risk factor of coronary heart
disease.

Conclusion
The IPD-Work project shows that specific psychosocial work-related factors, comprising
job strain, long working hours and job insecurity, increase the risk of a range of chronic
diseases, especially coronary heart disease and type 2 diabetes. Furthermore, the results
indicate that it is most likely, that there is no association with other diseases such as
chronic obstructive pulmonary disease, severe asthma, inflammatory bowel diseases and
most cancers. Long working hours may increase the risk of breast cancer among women
but this finding needs to be investigated further in the future.

8

INDHOLD
Forord ............................................................................................................ 3
Sammenfatning ............................................................................................... 5
Summary ........................................................................................................ 7
Indledning .....................................................................................................11
Materiale og metode........................................................................................17
Resultater ......................................................................................................21
Diskussion .....................................................................................................27
Konklusion .....................................................................................................29
Referencer .....................................................................................................31
Appendiks ......................................................................................................35

9

10

INDLEDNING
Baggrund
I denne vidensoversigt præsenterer vi en oversigt over resultater om sammenhængen
mellem psykosocialt arbejdsmiljø og sygdomme fra et stort internationalt samarbejdsprojekt kaldet ”Individual Participant Data Meta-analysis in Working Populations”
(IPD-Work). IPD-Work konsortiet består af førende psykosociale arbejdsmiljøforskere og
har til formål at samle viden om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred fra de vigtigste
prospektive kohortestudier i Europa og resten af verden (1). Konsortiet blev stiftet i 2008
og påbegyndte sit arbejde i 2010 i samarbejde med blandt andre Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
Baggrunden for IPD-Work projektet er, at der til trods for mere end 30 års intensiv
forskning er inkonsistens i den eksisterende viden om sammenhængen mellem
arbejdsrelaterede risikofaktorer og helbred, dvs. resultater fra studier peger i forskellige
retninger. En udfordring ved den eksisterende viden er, at de fleste studier om
psykosocialt arbejdsmiljø og helbred stadig udgøres af tværsnitsstudier (se begrebsafklaring i boks 1). Heldigvis er der i løbet af de seneste 15 år kommet flere prospektive
kohortestudier til, særligt i de nordiske lande. Det betyder, at der begynder at være
mulighed for at foretage sammenfattende analyser af de eksisterende kohortestudiers
analyser, eksempelvis i form af systematisk afdækning af litteraturen (reviews),
metaanalyser og IPD-metaanalyser (for en forklaring se boks nedenfor). Sådanne
sammenfattende analyser er vigtige, fordi enkeltstudier kan pege i forskellige retninger
enten på grund af tilfældig variation eller forskelle i studiernes design. Ved at lave
sammenfattende IPD-metaanalyser, hvor man benytter de samme metoder til at måle
både arbejdsmiljøet og helbredet, kan man med størst mulig sikkerhed udtale sig om den
samlede viden på området.
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Boks 1: Hvad er prospektive studier, tværsnitsstudier og IPD-Work
analyser?
Hvad er prospektive kohortestudier?
Prospektive kohortestudier er studier, hvor man måler faktorer i arbejdsmiljøet
blandt en gruppe personer, som følges over en bestemt tidsperiode. Personerne er
ved studiets start ’raske’, dvs., at de ikke har de helbredsproblemer eller
sygdomme, som undersøges i studiet. På baggrund af disse målinger undersøger
man risikoen for at udvikle et bestemt helbredsproblem eller en bestemt sygdom i
løbet af den fastsatte tidsperiode og sammenligner risikoen blandt personer med
forskelligt arbejdsmiljø. Fordelen ved denne type studier er, at arbejdsmiljøet (i
fagsprog kaldet ’arbejdsmiljøeksponeringen’) måles før helbredsproblemet eller
sygdommen (i fagsprog kaldet udfald eller ’event’) forekommer.
Et prospektivt kohortestudie kan vise om, der er en tidsmæssig rækkefølge i
sammenhængen mellem arbejdsmiljøforhold og bestemte sygdomme, dvs., at
arbejdsmiljøeksponeringen kommer før sygdommen. Denne tidsmæssige
rækkefølge er vigtig for at kunne vurdere sandsynligheden for, at en bestemt årsag,
fx faktorer i arbejdsmiljøet, forårsager en bestemt virkning, fx dårligere helbred
eller sygdom. Derfor er prospektive kohortestudier et eksempel på et stærkt
studiedesign.
Hvad er tværsnitsstudier?
Tværsnitsstudier er studier, hvor man på samme tidspunkt måler eksponering og
udfald, fx personernes opfattelse af deres arbejdsmiljø og forekomsten af en
bestemt kronisk sygdom. Denne type studier er meget udbredte, fordi de er billigere
og nemmere at gennemføre end prospektive kohortestudier, men de er ikke nær så
gode som kohortestudier til at fastslå årsag og virkning, da begge dele måles
samtidig.
Fordelen ved et tværsnitsstudie er, at det kan vise, om der er en mulig sammenhæng mellem to faktorer. Imidlertid er ulempen, at det ikke er muligt at
konkludere, om det er en bestemt arbejdsmiljøfaktor, der fører til sygdom, eller
omvendt, at sygdommen fører til, at personen oplever sit arbejdsmiljø på en
bestemt måde, muligvis negativt. Det skyldes, at begge faktorer måles på en og
samme tidspunkt.
Hvad er metaanalyser og IPD-metaanalyser?
I traditionelle metaanalyser sammenfatter forskere resultater fra forskellige studier,
som har undersøgt samme problemstilling. Derved får de ét samlet bud på den
undersøgte risiko for fx sygdom som følge af fx bestemte arbejdsmiljøfaktorer.
Sammenfatningen sker som regel ved, at forskerne laver en systematisk
gennemgang af den videnskabelige litteratur, dvs. finder relevante artikler, som er
offentliggjort i internationale, lektørbedømte tidsskrifter. Det er dog kun muligt at
udføre metaanalyser, hvis de studier, som er beskrevet i artiklerne, er
sammenlignelige, så analyser og resultater kan sammenkobles på tværs.
IPD-metaanalyser er en særlig måde at sammenfatte resultater på. I modsætning til
de traditionelle metaanalyser, benytter IPD-forskerne sig af de originale datasæt om
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enkeltpersoner i studiet (”Individual-Participant Data”). Derved bliver det muligt at
”harmonisere” målinger af forskellige variable på tværs af de forskellige datasæt fra
studierne sådan, at både arbejdsmiljø og sygdom bliver målt på samme måde i de
forskellige studier, der indgår i metaanalysen. I dag mener man i forskningsverdenen, at IPD-metaanalyser giver en mere sikker viden om de sammenhænge,
som man undersøger, i forhold til de traditionelle metaanalyser. De anses derfor i
dag for at være en form for ”golden standard” for, hvordan man ideelt set bør
gennemføre systematiske, videnskabelige sammenfatninger (reviews) (2).
I nogle tilfælde benytter forskerne en såkaldt ’2-stage approach’, som indebærer, at
de originale data ikke udleveres til IPD-projektet, men de får derimod kun
resultaterne fra de specifikke analyser, som IPD-projektet har anmodet om.
Analyserne foretages derfor i separate datasæt og samles først til sidst. Denne
tilgang benytter man sig eksempelvis af i IPD-Work projektet, når det gælder data
fra danske studier. Det betyder, at det kun er de danske medforfattere, som har
direkte adgang til de oprindelige datasæt i Danmark, hvilket giver den bedste grad
af datasikkerhed og fortrolighed.

På baggrund af de eksisterende kohortestudier har det været muligt at etablere IPDWork projektet. Efter alt at dømme er IPD-Work på nuværende tidspunkt det største
prospektive studie i verden med data på individniveau om psykosociale
arbejdsmiljøfaktorer og helbred (3).
IPD-Work konsortiet var i begyndelsen finansieret af den Europæiske Union (New OSHERA forskningsprogram) som udløb i år 2012 (3). Siden da er projektet finansieret af
forskellige kilder blandt andre en bevilling fra NordForsk, som løber frem til år 2020.

Formål
Formålet med IPD-Work projektet er at gennemføre sammenfattende analyser af højeste
kvalitet over, hvilke psykosociale arbejdsrelaterede faktorer, der er associeret med
forskellige sygdomme, funktionsnedsættelse og død. IPD-Work undersøger også, om
sammenhængene er stærkere eller svagere i specifikke subgrupper, for eksempel blandt
medarbejdere med lavindkomstjobs, forudgående sygdom eller en bestemt
helbredsadfærd (fx medarbejdere, der ryger eller har et højt alkoholforbrug) (3).

IPD-Work fokusområder
IPD-Work har indtil nu hovedsageligt fokuseret på ét arbejdsmiljøforhold, den såkaldte
´job strain´ model, på dansk ”krav-kontrol”-modellen. Ifølge krav-kontrol-modellen vil
der være en forøget risiko for helbredsproblemer blandt medarbejdere med høje krav og
lav kontrol i arbejdet. Krav-kontrol-modellen er den suverænt mest undersøgte model i
prospektive kohortestudier, og den har de seneste tre årtier dannet grundlag for
forskningen i, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø kan påvirke medarbejderes
helbred.
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Boks 2: Hvad er krav-kontrol-modellen (modellen om job strain)?
Krav-kontrol-modellen er internationalt anerkendt og sætter to forskellige
faktorer i arbejdsmiljøet, nemlig krav og kontrol i arbejdet, i forhold til hinanden.
Antagelsen bag modellen er, at kombinationen af høje krav og lav kontrol i
arbejdet (på engelsk job strain) er særlig problematisk. Det betyder, at
arbejdstagere, der oplever denne kombination i arbejdsmiljøet, ifølge antagelsen
kan have særligt forøget risiko for helbredsproblemer (4). Det er derfor vigtigt at
være opmærksom på, at ideen i krav-kontrol-modellen er at undersøge betydningen
af kombinationen af høje krav og lav kontrol. Man kan måle de to faktorer på lidt
forskellige måder, men typisk inkluderer man de elementer, som er nævnt her:
Krav i arbejdet: Stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og tidspres.
Kontrol i arbejdet: Lav indflydelse, ringe mulighed for at gøre brug af sine
færdigheder og ringe udviklingsmuligheder.

Kilde: Figuren er gengivet på baggrund af forskerne Theorell og Karaseks oprindelige model (4).

Det store fokus på krav-kontrol-modellen indebærer, at andre psykosociale faktorers
betydning for helbred er underbelyst. IPD-Work har derfor i nyere tid flyttet fokus fra
krav-kontrol til psykosociale arbejdsmiljøfaktorer som lange arbejdstider og jobusikkerhed. Derudover er der planlagt en række analyser, hvor risikoen for sygdom
eksempelvis også skal undersøges ud fra den såkaldte effort-reward-imbalance model
(på dansk ”anstrengelses-belønnings-modellen”). Sammen med krav-kontrol-modellen
er anstrengelses-belønnings-modellen i vidt omfang internationalt anvendt som mål for
sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for dårligere helbred (5,
6).
IPD-Work projektet har endvidere til hensigt at bidrage med viden fra en bred vifte af
forskellige studier, ikke kun data fra studier som allerede er publiceret, som i de
traditionelle metaanalyser, men også data fra studier, som endnu ikke er publiceret.
Dette er vigtigt, fordi den eksisterende viden på området kan være farvet af såkaldt
publikationsbias (se boks 3) i og med, at det kan være lettere at publicere studier, der
finder netop den sammenhæng, som man har undersøgt, end at publicere studier, der
14

ikke finder en sammenhæng. Der kan derfor være en risiko for, at de publicerede studier
er skævt udvalgt med en overrepræsentation af studier, som bekræfter en sammenhæng.
Dette vil betyde, at man kan komme til at overvurdere sammenhængen, når man ser på
den samlede viden i systematiske reviews af publicerede studier. Det er derfor vigtigt
også at inkludere analyser fra studier, som ikke allerede har publiceret om den
undersøgte sammenhæng, som man eksempelvis gør i IPD-Work konsortiet. Dette med
henblik på at få den mest sikre viden om, hvorvidt der er en sammenhæng, og i så fald,
hvilken størrelse denne sammenhæng har.
Boks 3: Hvad er publikationsbias?
Typisk er det lettere at få publiceret resultater i videnskabelige tidsskrifter, som
finder en sammenhæng mellem forskellige faktorer – fx mellem dårligt arbejdsmiljø
og sygdom – end det er at få publiceret resultater, som ikke finder en
sammenhæng. Dette kan føre til, at der er flere studier, som viser en
sammenhæng, der bliver publiceret, end studier, som ikke viser en sammenhæng.
Konsekvensen herved er, at det kan skævvride det samlede billede af, om der er en
sammenhæng eller ej – en skævvridning, der kaldes publikationsbias.
En sådan skævvridning kan selvsagt føre til forkerte konklusioner på de områder,
som forskerne undersøger. Fx kan den samlede viden, baseret på en række
publicerede studier, pege på, at der er en sammenhæng mellem nogle undersøgte
faktorer, selvom der ingen sammenhæng er. Derudover er der en risiko for, at
forskere pga. publikationsbias vurderer en given sammenhæng større, end den i
virkeligheden er.
Fordi man i IPD-work metaanalyser også medtager resultater fra datasæt, som
endnu ikke er publiceret, er risikoen for publikationsbias betydelig mindre end i
traditionelle metaanalyser. Troværdigheden af resultaterne fra IPD-metaanalyser er
derfor stor.

Det findes IPD-Work studier, som har undersøgt helbredsadfærd (fx fysisk inaktivitet,
alkoholindtag, eller rygning), men i denne vidensoversigt præsenteres de eksisterende
IPD-Work studier, hvor hovedfokus er på kroniske sygdomme (fx iskæmiske
hjertesygdomme, type 2 diabetes og kræft).
Hovedresultaterne fra IPD-Work studierne er publiceret i videnskabelige tidsskrifter
(peer-reviewed), hvilket indebærer, at studiernes faglige kvalitet er blevet kvalitetssikret
af andre forskere, som har gennemgået dem grundigt. Artiklerne er publiceret i blandt
andet førende medicinske og epidemiologiske tidsskrifter så som Lancet og British
Medical Journal. Studiernes resultater har siden tiltrukket sig opmærksomhed inden for
det videnskabelige felt, ikke mindst inden for arbejdsmiljøforskningen og folkesundhedsvidenskaben. Globale medier har derudover delt resultaterne i udgivelser fra blandt
andre BBC, Reuters, CBC og lignende (1).
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Vidensoversigten
I denne vidensoversigt præsenteres resultaterne fra 11 publicerede IPD-Work
metaanalyser, som fokuserer på forskellige sygdomme. Flere IPD-Work metaanalyser
med fokus på andre sygdomme og psykiske lidelser er undervejs, men bliver ikke
omfattet i denne oversigt, da de endnu ikke er publiceret. De 11 metaanalyser
undersøger arbejdsmiljøfaktorerne krav-kontrol (job strain), lange arbejdstider og
jobusikkerhed i forhold til hjertekarsygdomme, slagtilfælde, type 2 diabetes, kræft,
kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), svær astma og kronisk inflammatorisk
tarmsygdom.
Forinden resultaterne præsenteres vil der først være en gennemgang af datakilder og de
metodiske principper, som benyttes i forbindelse med IPD-Work projektet.
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MATERIALE OG METODE
Datakilder
Data på individniveau blev oprindeligt indsamlet fra 17 europæiske kohortestudier, som
tilsammen udgør ca. 240.000 arbejdstagere, både mænd og kvinder, fra Finland, Sverige,
Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og England (i alt 8 europæiske lande).
Inden for de senere år er IPD-Work konsortiet udvidet med data fra andre studier og
lande, fx USA og Australien. På nuværende tidspunkt indbefatter IPD-Work projektet
data fra i alt 26 kohortestudier (1). Det maksimale antal deltagere i den hidtil største
undersøgelse, der undersøgte sammenhængen mellem lange arbejdstider og risikoen for
iskæmisk hjertekarsygdom, inkluderede 603.838 personer.
Implementeringsprocessen for IPD-Work projektet foregår i flere trin. Efter at have
identificeret de relevante kohorter anmoder IPD-Work konsortiet de dataansvarlige om
dataudtræk for de specificerede faktorer. Dvs. data om de i analyseplanen anførte mål
for arbejdsmiljøfaktorer og sygdomme. Derudover anmoder IPD-Work konsortiet om
individdata for køn, alder og socioøkonomisk position samt data for kontekstuelle
faktorer som eksempelvis nationale arbejdsløshedsrater (3). Der gælder dog særlige
forhold for datahåndtering for eksempelvis de danske datasæt, da disse indbefatter
registerdata, som ikke må udleveres til udlandet. Proceduren for de danske data
indebærer derfor, at IPD-Work konsortiet anmoder de ansvarlige for de danske data om
specifikke analysekørsler. Efter analyserne er udført i Danmark, sendes resultaterne
retur til IPD-Work konsortiet, som dernæst inkluderer disse resultater i de samlede
analyser (se også boks 1).

Analyser
I de prospektive kohortestudier blev studiepopulationerne fulgt over tid ved hjælp af
registerinformationer med optegnelser over fx hospitalsindlæggelser og sygdomstilfælde. Hvert individ blev fulgt fra det respektive studies begyndelse (i fagsprog kaldet
’baseline’) og frem til det tidspunkt, hvor personerne fx blev registreret med et tilfælde af
den pågældende sygdom eller døde. Såfremt individerne forblev ”raske” i løbet af
studiets samlede opfølgningstid (også kaldet ’follow-up-tid’), udgik individerne først
ved studiets sluttidspunkt. Follow-up tiden i de forskellige studier, som indgår i IPDWork metaanalyserne, er imidlertid ikke nødvendigvis den samme, da nogle studier har
haft mulighed for at følge individerne over en længere tidsperiode end andre studier.
Den generelle model for analyserne var følgende: For hvert studie blev sammenhængen
mellem psykosociale faktorer og sygdom analyseret ved hjælp af regressionsmodeller, i
de fleste tilfælde med såkaldte Cox proportional hazards regressionsmodeller.
Resultaterne for de undersøgte sammenhænge udtrykkes hovedsageligt som hazard
ratioer, rate ratioer eller relative risiko estimater (se forklaring i boks 4).
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Boks 4: Hvad er hazard ratio og relativ risiko?
Hvad er en hazard ratio?
En hazard ratio (HR) er en beregnet værdi (også kaldet et estimat), som i
arbejdsmiljøforskningen viser, hvor hurtigt eller langsomt individer, som er udsat for
en bestemt arbejdsmiljøfaktor, bliver syge, sammenlignet med personer, som ikke
er udsat for denne arbejdsmiljøfaktor. I IPD-Work analyserne benytter forskerne
såkaldte Cox-modeller til at beregne hazard ratioer.
Hazard ratio lig med 1 (HR=1) svarer til, at der ikke er forskel på risikoen for fx
sygdom blandt de personer, som er udsat for den pågældende arbejdsmiljøfaktor og
referencegruppen, som omvendt ikke er udsat for denne faktor.
Hazard ratio større end 1 (HR>1) svarer til, at der er en forøget risiko for fx sygdom
blandt de personer, som er udsat for den pågældende arbejdsmiljøfaktor,
sammenlignet med referencegruppen.
Eksempelvis kan en hazard ratio på 1,23 fortolkes sådan: For hver 100 personer,
som bliver syge i referencegruppen, er der 123 personer, som bliver syge i den
gruppe, som er udsat for den pågældende arbejdsmiljøfaktor.
Hazard ratio mindre end 1 (HR<1) svarer til, at personer, som er udsat for den
pågældende arbejdsmiljøfaktor, har en mindre risko for sygdom, sammenlignet med
referencegruppen.
Hvad er en relativ risiko eller risiko ratio?
I IPD-Work metaanalysen om jobusikkerhed benyttes betegnelsen relativ risiko,
undertiden også kaldet risiko ratio. En relativ risiko beregnes lidt forskelligt fra en
hazard ratio, men kan fortolkes på lignende måde.

For at mindske sandsynligheden for, at resultaterne afspejler effekter fra andre faktorer,
justeres analyserne for blandt andet køn, alder, socioøkonomisk position og
helbredsadfærd (BMI, fysisk aktivitet, rygning og alkoholindtag). Justeringerne er
forskellige i de forskellige studier (3), da der i nogle studier er flere informationer til
rådighed end i andre. I alle artikler er der dog som minimum foretaget justeringer for
køn, alder og socioøkonomisk position.
Ydermere blev der lavet stratificerede analyser for køn, alder, socioøkonomisk position,
helbredsadfærd og kontekstuelle faktorer som fx arbejdsløshedprocenter eller de
forskellige velfærdsordninger i de forskellige lande. Dvs., at der er foretaget særskilte
analyser inden for underkategorier af hver af de førnævnte variable.
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Måling af psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet
De psykosociale arbejdsmiljøfaktorer blev målt som kategoriske variable, dvs. med to
eller flere mulige undergrupper.

Høje krav og lav kontrol (job strain)
Job strain svarer til en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet. Personernes
krav og kontrol i arbejdet blev målt ud fra en række spørgsmål (i fagsprog kaldet
’items’), som på den ene side måler medarbejderens krav i arbejdet i form af arbejdsmængde, arbejdstempo og tidspres og på den anden side medarbejderens kontrol i
arbejdet, herunder indflydelse, mulighed for at gøre brug af sine færdigheder og
udviklingsmuligheder. For hver deltager blev en gennemsnitsscore beregnet for
henholdsvis krav i arbejdet (dvs. på baggrund af spørgsmål om krav i arbejdet) og
kontrol i arbejdet (dvs. på baggrund af spørgsmål om kontrol i arbejdet). Deltagerne blev
defineret som eksponerede for job strain, såfremt de havde en kombination af høje krav i
arbejdet (individuel gennemsnitsscore for krav, der lå blandt de øverste 50 % af
deltagerne i studiet på krav-skalaen) og lav kontrol (individuel gennemsnitsscore for
kontrol, der lå blandt de nederste 50 % af deltagerne i studiet på kontrol-skalaen).
Personer blev omvendt kategoriseret med ingen job strain, såfremt de havde en hvilken
som helst anden kombination af krav og kontrol i arbejdet (se figur i boks 2, side 12).

Lange arbejdstider
I alt har IPD-Work konsortiet set på følgende inddelinger i arbejdstider; færre end `35
t/u´ (timer per uge), `35-40 t/u´, `41-48 t/u’, `49-54 t/u’ og `55 t/u eller mere’ (≥55 t/u). I
IPD-Work defineres lange arbejdstider som 55 timer om ugen eller mere (7). Personer
med lange arbejdstider (med en arbejdstid på minimum 55 timer/ugen) sammenlignes
med personer, der arbejder 35-40 timer om ugen, i fagtermer kaldt ’referencegruppen’.

Jobusikkerhed
Information om jobusikkerhed blev målt ud fra et eller flere spørgsmål om graden af
usikkerhed i personernes aktuelle job, eksempelvis frygten for afskedigelse eller
arbejdsløshed (8). Jobusikkerhed blev i IPD-Work metaanalysen kategoriseret som høj
eller lav jobusikkerhed.

Målinger for sygdom
Sygdom blev registreret lidt forskelligt i de forskellige studier, som indgår i IPDmetaanalyserne, herunder ved hjælp af medicinske journaler, nationale registerdata,
kliniske undersøgelser eller selvrapportering. I de danske studier blev der anvendt de
nationale registre for hospitalsindlæggelse og dødsårsager.

19

20

RESULTATER
I det følgende gengives i oversigtsform den videnskabelige viden om sammenhængen
mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og sygdom, som IPD-Work konsortiet har
fundet. De publicerede artikler fra IPD-Work inkluderer ofte en lang række analyser,
både hovedanalyser og supplerende analyser. I denne sammenfatning fokuserer vi
primært på resultaterne fra hovedanalyserne, medmindre der er resultater fra de
supplerende analyser, som er vigtige for forståelsen af hovedresultaterne. Resultaterne
er struktureret efter hvilken arbejdsmiljøeksponering, der er blevet undersøgt.

Høje krav og lav kontrol (job strain)
I alt syv IPD-Work metaanalyser har undersøgt sammenhængen mellem job strain og
risikoen for henholdsvis iskæmisk hjertekarsygdom, slagtilfælde, type 2 diabetes, kræft,
kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), svær astma og kronisk inflammatorisk
tarmsygdom (Crohns sygdom og ulcerative colitis). Oversigt over resultaterne findes i
tabel 1 og illustreres i figur 1 nedenfor. I det følgende præsenterer vi en kort
sammenfatning af resultaterne.
Figur 1: Resultater fra IPD-Work metaanalyser om job strain (høje krav og
lav kontrol) og sygdom
Resultater fra IPD-Work metaanalyser om job strain
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Figur 1 viser, at kombinationen af høje krav og lav kontrol på arbejdet (kaldet job strain) indebærer en
øget risiko for iskæmisk hjertekarsygdom, iskæmisk slagtilfælde og type 2 diabetes.

Læg mærke til at hazard ratioer (HR) større end 1, markeret ved den vandrette røde
linie, viser en højere risiko blandt arbejdstagere med job strain. De statistiske
sikkerhedsintervaller illustreres ved lodrette, tynde, sorte streger i de blå søjler. Hver
søjle repræsenterer en IPD-Work metaanalyse. Det er dog kun resultater med
sikkerhedsintervaller, der ligger over 1, som er statistisk signifikante, når der tages højde
for køn og alder.
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IPD-Work konsortiet finder en sammenhæng mellem job strain og henholdsvis øget
risiko for iskæmisk hjertekarsygdom og øget risiko for iskæmisk slagtilfælde. Konsortiet
finder imidlertid ingen sammenhæng mellem job strain og risikoen for såkaldt
hæmoragisk slagtilfælde. Endvidere finder konsortiet en sammenhæng mellem job strain
og øget risiko for at udvikle type 2 diabetes.
IPD-Work konsortiet har endvidere foretaget metaanalyser, som finder, at der
sandsynligvis ikke er en sammenhæng mellem job strain og kræft, hverken tarm-,
lunge-, bryst- eller prostatakræft. Ydermere finder IPD-Work ingen sammenhæng
mellem job strain og henholdsvis KOL, svær astmaforværring eller kronisk
inflammatorisk tarmsygdom, herunder hverken Crohns sygdom eller ulcerative colitis.
Tabel 1: Oversigt over IPD-Work metaanalyser om job strain (høje krav og
lav kontrol i arbejdet) og sygdom
Undersøgt
sygdom

Antal
studier

Antal personer
/antal events

Hovedresultater

Kilde

Iskæmisk
hjertekarsygdom

13

197.473 / 2.358

En sammenhæng

Kivimäki et
al. 2012,
Lancet (9)

Slagtilfælde
(iskæmisk- og
hæmoragisk
slagtilfælde)

14

196.380 /2.023

En sammenhæng med
iskæmisk slagtilfælde

Type 2 diabetes

13

124.808 /3.703

En sammenhæng

Fransson
et al.
2015,
Stroke
(10)
Nyberg et
al. 2014,
Diabetes
Care (11)

Kræft
(tarm-, lunge-,
bryst- og
prostatakræft)

12

116.056 / 5.765

Ingen sammenhæng

Heikkilä et
al. 2013,
BMJ (12)

Kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL)
– som har ført til
hospitalsindlæggelse
eller død

10

92.428 /451

Ingen sammenhæng
(efter justering for flere
faktorer end alder og
køn)

Heikkilä et
al. 2014,
Eur Respir
J (13)

Svær astma
– som har ført til
hospitalsindlæggelse
eller død

11

102.175 / 1.109

Ingen sammenhæng
(efter justering for flere
faktorer end alder og
køn)

Heikkilä et
al. 2014,
Allergy
(14)

Kronisk
inflammatorisk
tarmsygdom
(Crohns sygdom og
ulcerative colitis)

11

95.379 / 540

Ingen sammenhæng

Heikkilä et
al. 2014,
PloS One
(15)

Tabel 1 giver en oversigt over, hvilke undersøgte sygdomme, som hænger statistisk signifikant sammen
med job strain (dvs. høje krav og lav kontrol i arbejdet).
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Lange arbejdstider
I skrivende stund er der publiceret tre IPD-Work artikler om sammenhængen mellem
lange arbejdstider og sygdom. Disse tre studier undersøger henholdsvis risikoen for
tilfælde med type 2 diabetes, kræft samt iskæmisk hjertekarsygdom og slagtilfælde.
Meget lange arbejdstider defineres overordnet som ugentlig arbejdstid på 55 timer eller
mere. Oversigt over resultaterne findes i tabel 2 med illustration af resultaterne i figur 2
nedenfor.
Figur 2: Resultater fra IPD-Work metaanalyser om lange arbejdstider og
sygdom
Resultater fra IPD-Work metaanalyser om lange arbejdstider
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Figur 2 viser, at lange arbejdstider indebærer en øget risiko for iskæmisk hjertekarsygdom, slagtilfælde,
brystkræft og type 2 diabetes blandt personer med lav socioøkonomisk position.

Læg mærke til, at hazard ratioer (HR) større end 1, markeret ved den vandrette røde
linie, viser en højere risiko blandt arbejdstagere med lange arbejdstider. De statistiske
sikkerhedsintervaller vises som lodrette sorte streger i de blå søjler, som hver
repræsenterer en IPD-Work metanalyse. Det er dog kun resultater med sikkerhedsintervaller, der ligger over 1, som er signifikante, når der tages højde for køn og alder.
IPD-Work konsortiet finder en sammenhæng mellem lange arbejdstider og øget risiko
for iskæmisk hjertekarsygdom. Sammenhængen var dog ikke robust i supplerende
analyser med justering for blandt andet sundhedsadfærd og skal derfor tolkes med
forsigtighed. Samme studie finder en sammenhæng med øget risiko for slagtilfælde, som
var robust i supplerende analyser. Tilmed peger resultaterne på en såkaldt dosis-respons
sammenhæng, som indikerer, at risikoen for slagtilfælde gradvist stiger i takt med et
stigende antal arbejdstimer.
IPD-Work konsortiet finder tilsvarende i en anden IPD-metaanalyse en sammenhæng
mellem lange arbejdstider og type 2 diabetes, men kun blandt ansatte med lav
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socioøkonomisk position. En tredje IPD-metaanalyse fra 2016 finder derimod ikke en
sammenhæng mellem lange arbejdstider og kræft, men efterfølgende analyser af
specifikke kræftdiagnoser viser en sammenhæng mellem lange arbejdstider og øget
risiko for brystkræft blandt kvinder. Denne sammenhæng skal imidlertid tolkes med
forbehold, da den kan være et resultat af tilfældighed eller andre faktorer end lange
arbejdstider, som det ikke var muligt at tage højde for i studiet, eksempelvis at disse
kvinder har fået færre børn, var ældre ved fødslen af deres første barn, eller som følge af
hormonbehandling for overgangsalder. Årsagen til denne sammenhæng bør altså
afdækkes nærmere i fremtidige studier. Der var ingen sammenhæng mellem lange
arbejdstider og andre former for kræft, herunder tarm-, lunge- og prostatakræft eller
kræft samlet set. Studiet finder derimod en sammenhæng mellem færre end 35 timers
arbejde om ugen og en reduceret risiko for kræft samlet set.
Tabel 2: Oversigt over IPD-Work metaanalyser om lange arbejdstider (55
timer eller mere om ugen) og sygdom
Undersøgt
sygdom

Antal
studier

Antal personer
/antal events

Hovedresultater

Kilde

Iskæmisk
hjertekarsygdom

22

603.838 / 4.768

En sammenhæng

Kivimäki et
al. 2015,
Lancet (16)

Slagtilfælde

22

528.908 / 1.722

En sammenhæng

Kivimäki et
al. 2015,
Lancet (16)

Type 2 diabetes

19

222.120 / 4.963

En sammenhæng
blandt personer med
lav socioøkonomisk
position

Kivimäki et
al. 2015,

Lancet
Diabetes
Endocrinol
(7)

Kræft
(tarm-, lunge-,
bryst- og
prostatakræft)

12

116.462 / 4.371

En sammenhæng med
brystkræft blandt
kvinder

Heikkilä et
al. 2016,
Br J Cancer
(17)

Tabel 2 giver en oversigt over, hvilke undersøgte sygdomme, som hænger statistisk signifikant sammen
med lange arbejdstider (55 timer eller mere om ugen).

Jobusikkerhed
I skrivende stund er der kun publiceret én IPD-Work metaanalyse om sammenhængen
mellem jobusikkerhed og sygdom. Personer heri, kategoriseres som jobusikre, hvis de
svarer, at de har generel høj usikkerhed i deres job eller er bekymrede for at miste deres
arbejde i en spørgeskemaundersøgelse ved studiets start. En oversigt over studiet
fremgår af tabel 3 og studiets resultat illustreres i figur 3 nedenfor.

24

Figur 3: Resultat fra IPD-Work metaanalyse om jobusikkerhed og iskæmisk
hjertekarsygdom
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Figur 3 viser, at medarbejdere, som oplever jobusikkerhed har en øget risiko for iskæmisk
hjertekarsygdom, da sikkerhedsintervallet strækker sig op over 1.

IPD-Work konsortiet finder en sammenhæng mellem selvrapporteret jobusikkerhed og
en øget risiko for iskæmisk hjertekarsygdom. Sammenhængen kan imidlertid til dels
forklares af lavere socioøkonomisk position og risikofaktorer, fx fysisk inaktivitet.
Tabel 3: Oversigt over IPD-Work metaanalyse om jobusikkerhed og sygdom
Undersøgt
sygdom
Iskæmisk
hjertekarsygdom

Antal
studier
17

Antal personer
/antal events
174.438 / 1.892

Hovedresultater
En sammenhæng

Kilde
Virtanen et
al. 2013,
BMJ (8)

Tabel 3 viser, at den undersøgte sygdom, iskæmisk hjertekarsygdom, er statistisk signifikant forbundet
med jobusikkerhed.
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DISKUSSION
På nuværende tidspunkt har IPD-Work konsortiet fundet en række sammenhænge
mellem psykosociale arbejdsfaktorer og sygdomme. For job strain finder IPD-Work
konsortiet en sammenhæng med iskæmisk hjertekarsygdom, iskæmisk slagtilfælde og
type 2 diabetes. For lange arbejdstider, defineret som 55 timer eller mere om ugen, finder
konsortiet en sammenhæng med iskæmisk hjertekarsygdom, slagtilfælde og type 2
diabetes blandt personer med lav socioøkonomisk position. På nuværende tidspunkt er
der kun én IPD-Work metaanalyse om jobusikkerhed, og denne viser tilmed en
sammenhæng med iskæmisk hjertekarsygdom. Omvendt har IPD-Work konsortiet ikke
kunne fastlægge en sammenhæng mellem job strain og kræft (med undtagelse af
brystkræft blandt kvinder, men resultaterne skal betragtes med forsigtighed pga.
metodiske overvejelser, se afsnittet herom i resultatdelen), KOL, svær astma eller
kroniske inflammatoriske sygdomme. Der var heller ikke sammenhæng mellem lange
arbejdstider og type 2 diabetes blandt personer med høj socioøkonomisk position eller
tarm-, lunge- eller prostatakræft.

Styrker og begrænsninger ved IPD-Work
Med studier helt op til 603.838 deltagere er IPD-Work studiet i dag det største studie i
verden med hensyn til at udlede noget om prospektive sammenhænge mellem
psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og sygdom på individniveau.
Som diskuteret i baggrundsafsnittet er en stor styrke ved IPD-Work tilgangen også, at
det ikke kun er data fra publicerede studier, men desuden data fra upublicerede studier,
som indgår i analyserne. Det mindsker muligheden for publikationsbias (for beskrivelse
heraf se boks 3, side 13). IPD-Work er imidlertid afhængig af, at de arbejdsmiljøfaktorer
som analyseres, som et minimumskrav er blevet målt i de enkelte studier. Det er en
vigtig begrænsning, fordi det lader til, at flere af de arbejdsmiljøfaktorer, som i dag
diskuteres både internationalt og i Danmark, kun er blevet målt i relativt få prospektive
studier. Mange faktorer er derfor ikke tilgængelige for IPD-Work konsortiets analyser.
Eksempler herpå er ledelseskvalitet, rollekonflikter og rolleuklarheder eller social
kapital. Det er en meget vigtig opgave for den nuværende arbejdsmiljøforskning at
gennemføre prospektive kohortestudier med disse og andre arbejdsmiljøfaktorer, som
endnu er utilstrækkeligt undersøgt, med henblik på at skabe en mulighed for at
undersøge disse faktorer videre i IPD-analyser.
IPD-Work studierne udgør i dag den mest omfattende dokumentation for, at bestemte
aspekter af det psykosociale arbejdsmiljø hænger sammen med en øget risiko for at
udvikle bestemte sygdomme, eksempelvis iskæmisk hjertekarsygdom, slagtilfælde og
diabetes. Lige så vigtige er IPD-Work konsortiets undersøgelser, som viser at de
undersøgte psykosociale arbejdsmiljøfaktorer sandsynligvis ikke har en sammenhæng
med en øget risiko for at udvikle bestemte sygdomme, eksempelvis KOL, svær astma og
kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
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IPD-Work resultaternes gennemslagskraft
Resultaterne fra IPD-Work konsortiet har fået stor opmærksomhed, både i den
videnskabelige litteratur, hvor artiklerne er hyppigt citeret, samt i medier og den
offentlige debat, hvor resultaterne ofte bliver præsenteret og diskuteret (1, 18). Senest er
IPD-Work forskningen blevet fremhævet i europæiske guidelines fra 2016 om
forebyggelse af hjertekarsygdomme i klinisk praksis (18). Heri nævnes kronisk stress på
arbejdet som en risikofaktor for hjertekarsygdom med eksplicit henvisning til IPD-Work
metaanalysen om job strain og hjertekarsygdom (9) samt metaanalysen om lange
arbejdstider og henholdsvis hjertekarsygdom og slagtilfælde (16). De europæiske
guidelines er med til at understøtte den gennemslagskraft, som IPD-Work resultaterne
har med hensyn til anvendelse i praksis.

Debat om resultaterne fra IPD-Work
IPD-Work konsortiet er blevet kritiseret af nogle forskere, som er bekymret for, om
resultaterne underestimerer (undervurderer) den sande sammenhæng mellem
psykosociale arbejdsmiljøkarakteristika og sygdom. Medlemmer af IPD-Work konsortiet
har afvist denne kritik med en skeptisk bekymring overfor alternative metoder, da disse
i stedet kan overestimere (overvurdere) den sande sammenhæng. Et detaljeret overblik
over denne debat kan findes i to artikler publiceret i Scandinavian Journal of Work,
Environment and Health. Der er tale om henholdsvis en artikel af Choi et al., som rejser
en række kritikpunkter af IPD-Work undersøgelserne (19) og en artikel af Kivimäki et al.
(1) med et modsvar til denne kritik.

Fremadrettet perspektiv
Med hensyn til psykosociale arbejdsmiljøkarakteristika har konsortiet øget sit fokus mod
andre psykosociale arbejdsmiljøfaktorer end job strain modellen. Fremtidige IPD-Work
studier vil derfor foruden lange arbejdstider og jobusikkerhed også fokusere på
betydningen af effort-reward imbalance – en model for ubalance mellem graden af
anstrengelse og belønning i arbejdet (6).
Fordi IPD-Work konsortiet er et igangværende projekt er det foreløbig kun en beskeden
andel af de planlagte analyser, som er blevet udført og publiceret (1). Et særligt vigtigt
helbredsudfald, som på nuværende tidspunkt er ved at blive undersøgt af IPD-Work
konsortiet, er depression. Adskillige nye artikler er undervejs og kan forventes at blive
publiceret inden for den nærmeste fremtid.
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KONKLUSION
Resultaterne fra IPD-Work konsortiet har vist, at ansatte med kombinationen af høje
psykologiske krav og lav kontrol i arbejdet (job strain) har en forøget risiko for iskæmisk
hjertekarsygdom, iskæmisk slagtilfælde og diabetes. Job strain er derimod sandsynligvis
ikke en risikofaktor for kræft, KOL, astma eller kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
Lange arbejdstider (55 timer eller mere om ugen) er ligesom job strain en risikofaktor for
iskæmisk hjertekarsygdom og slagtilfælde samt en risikofaktor for diabetes blandt
ansatte med lav socioøkonomisk position. Særligt er resultaterne med hensyn til
slagtilfælde interessante, da de indikerer en dosis-respons sammenhæng, som betyder, at
risikoen for slagtilfælde gradvist stiger med et stigende antal arbejdstimer. Lange
arbejdstider er desuden blevet undersøgt med hensyn til risikoen for kræft, men viste
ingen klar sammenhæng på tværs af kræfttyper. En sammenhæng blev imidlertid fundet
mellem lange arbejdstider og øget risiko for brystkræft blandt kvinder, men disse
resultater skal tolkes med forbehold (se tidligere afsnit herom). Slutteligt har projektet
fundet, at jobusikkerhed er en risikofaktor for iskæmisk hjertekarsygdom.
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APPENDIKS
Oversigt over IPD-Work forskere, -institutioner og
artikelhenvisninger
I tabellen præsenteres navne på de forskere, som står bag de enkelte IPD-Work studier og på de
forskningsinstitutioner, som de er tilknyttet. Desuden kan man se, hvilke referencer, der hører til
de enkelte forskere og institutioner.
IPD-Work forfattere
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IPD-Work artikler

Ahola, Kirsi
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(11, 13, 15)
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Stockholm, Sweden
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Batty, G David

Department of Epidemiology and
Public Health, University College
London, London, UK

(7-17)
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Copenhagen, Denmark
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Versailles-Saint Quentin
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Borritz, Marianne

Department of Occupational and
Environmental Medicine,
Bispebjerg University Hospital,
Copenhagen, Denmark

(7-17)

Køge Hospital, Køge, Denmark
Bouillon, Kim

Department of Epidemiology and
Public Health, University College
London, London, UK
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University of Düsseldorf,
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London, London, UK

(7-9, 11, 12, 14-17)
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