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Psykosociala arbetsförhållanden och hjärt-kärlsjukdom
Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken världen över (WHO, 2014)
I Sverige den vanligaste dödsorsaken (37.5%) och står för 8 % av alla förtidspensioneringar
Arbetsmiljöverket (2010:3) ungefär 200 personer avlider varje år i hjärtinfarkt som kan kopplas till spänt
arbete

Psykosociala arbetsförhållanden och hjärtkärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom – samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen i hjärtat och/eller
blodkärl
Vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna: hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck
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Arbetsfaktorer

Vetenskapligt
underlag

Hjärtsjukdom
• Låg arbetskontroll
• Spänt arbete (höga krav+låg kontroll)
• Iso-spänt arbete (spänt + lågt stöd)
• Obalans ansträngning-belöning

Måttligt starkt
Måttligt starkt
Begränsat
Begränsat

Stroke
• Låg kontroll i arbete

Begränsat

Högt blodtryck
• Spänt arbete (höga krav+låg kontroll) Begränsat
• Obalans ansträngning/belöning
Begränsat

Psykosociala arbetsförhållanden och stroke

Störning i blodflödet till hjärnans blodkärl, kan leda till skada på hjärnans vävnad
Globalt den näst vanligaste dödsorsaken (WHO, 2012). I Sverige, den tredje största dödsorsaken (Sjögren, 2013)
Kostsamt på individ- och samhällsnivå, vanligt förekommande bestående funktionsnedsättningar
Trots detta relativt få studier som undersöker samband till psykosociala arbetsförhållanden

PPS-kohorten: 6’070 män bosatta i Göteborg och födda
1915-1925

Bygghälsokohorten: 75’236 män anställda inom
byggsektorn

Ischemisk stroke 549 fall

Ischemisk stroke 739 fall

Patient- Dödsorsaks och Stroke registret

Patient- Dödsorsaks och Stroke registret

Resultat: Inga samband mellan krav-kontroll variabler och ischemisk stroke

• Psykosociala arbetsförhållanden och intermediära
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom
• Allmänbefolkning i Västra Götalandsregionen, 1306
studiedeltagare (51.0 % kvinnor)
• Spända jobb och blodtryck bland män
• Något försämrade kolesterol-värden vid obalans
ansträngning-belöning (män och kvinnor)

Linear regression analyses between job demand-control and CHD risk
factors among men

Spända
β (CI 95%)
Diastoliskt
blodtryck
(mmHg)

3.3
(0.5-6.0)

Systoliskt
blodtryck
(mmHg)

4.6
(0.5-8.8)

Aktiva
β (CI 95%)

Passiva
β (CI 95%)

Each model is adjusted for age, smoking, education and occupational
status
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Psykosociala arbetsförhållanden och
perceptioner och reaktiva beteenden

Överlag god evidens för samband dålig psykosocial arbetsmiljö och hjärtsjukdom, speciellt för spänt arbete
Rapport SCB (2012:126): 66 % av den svenska arbetande befolkningen rapporterade jobbstress och 43% att
jobbet innebär för höga psykiska krav

Individen en passiv mottagare? Hur tolkas dålig arbetsmiljö av individen? Hur påverkar olika
uppfattningar beteenden?
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Kausal attribution och Fear-avoidance beliefs
Händelse

Vad orsakar
händelsen?

Hur bör man
undvika ytterligare
fara

Arbetsåtergång?

• Kausal attribution – kognitiv process vad som har orsakat en händelse
• Kronisk stress vanligare förklaringsorsak till hjärtsjukdom, än livsstilsvariabler och fetma (French et al,
2001)
• Uppfattningen att arbetsmiljön är skadlig för hälsan är en stark prediktor för arbetsåtergång bland patienter
med muskuloskeletala problem
• Subjektivitet? Individer tenderar att reagera mer enligt egen uppfattning än reella omständigheter
(Lazarus, 1984; Folkman, 1986)

576 Studiedeltagare (22% kvinnor), arbetande invånare i Västra Götalandsregionen
Diagnos hjärtinfarkt (I, II, III) eller instabil angina
Samband psykosociala arbetsförhållanden och fear-avoidance beliefs
Mediator effekter för fear-avoidance i sambandet arbetsmiljö – (självskattad) tid för arbetsåtergång

Då resultaten för denna studie ännu inte är publicerade har jag valt att inte lägga ut bilderna.
Men kontakta gärna mig om ni har frågor: mia.soderberg@amm.gu.se

•

Psykosociala arbetsfaktorer som prediktorer för jobbyte vid
en 5-års uppföljning

•

Allmänbefolkning Storgöteborg, 940 studiedeltagare (54.3%
kvinnor)

•

Tydliga skillnader mellan män och kvinnor

•

Yrkesanalys visade att en stor andel kvinnor arbetade inom
vårdyrken

•

Inlåsningseffekter?
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Skillnader i resultat mellan män och kvinnor

• Få signifikanta samband återfanns bland kvinnliga studiedeltagare
• Samplen ej könsmatchade – mäter skillnader i mans-/kvinnodominerade arbetskulturer
• Könssegregation på arbetsmarknaden, vilket återspeglas i samplen
• De använda psykosociala formulären speglar manliga arbetsmiljöer/manuella yrken bättre.
• Kvinnors livssituation innehåller generellt större komplexitet
• Kombinationen av stress från både yrkes- och privatliv potentiellt försvagar samband mellan
olika arbetsfaktorer och hälsa
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Förbättringsområden
• Hur kan man förbättra arbetsmiljön bland jobb med höga krav-låg kontroll eller obalans
ansträngning-belöning.
• Yrkes eller arbetsplats relaterat?
• Speciellt viktigt inom yrken med ”inlåsningsmekanismer”

• Ökad kvalitet avseende att mäta psykosocial arbetsmiljö inom kvinnodominerade
yrken/kontaktyrken, för att mer korrekt fånga belastning
• Studier bör inkludera stressorer utanför hemmet

• Förbättrad kunskap avseende psykologiska processer som påverkar arbetsåtergång
• Identifiera och modifiera psykosociala förhållanden som försvårar arbetsåtergång

