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❙ ❙ Ohälsa som följd av arbetsrelaterad stress är idag ett mycket
stort problem. Metodik och kunskaper är varierande, men
sjukskrivning utan samtidig åtgärd riktad mot patientens ar-
betsplats är inte kostnadseffektiv. Att på ett tidigt stadium
identifiera förhållanden som leder till att många hamnar i lång-
tidssjukskrivning är synnerligen angeläget från såväl individ-
som samhällsperspektiv. En kraftig obalans har uppstått mel-
lan efterfrågan från samhällets sida och sjukvårdens möjlighe-
ter att tillfredsställa behoven avseende de negativa hälsoeffek-
terna av arbetsrelaterad stress. Kvalificerad utredning och dia-
gnostik, men framför allt initiering av förebyggande åtgärder,
förutsätter aktörer med mycket goda kunskaper i arbetsmedi-
cin och arbetspsykologi samt träning i att agera tillsammans
med arbetsmarknadens parter.

Den negativa utvecklingen har lett till en enorm ökning av
kostnaderna för den allmänna sjukförsäkringen. Därför har
Statskontoret kommit fram till att det finns ett behov av ett myc-
ket stort antal arbetsmedicinska bedömningar [1]. Man tänker
sig att detta på längre sikt skall åstadkommas via en utbyggnad
av företagshälsovården. Detta förutsätter inte bara ökade resur-
ser för en tillämpning av befintlig kunskap om arbetsorganisa-
tionens betydelse för hälsan hos den arbetande delen av befolk-
ningen utan även en intensifierad metodutveckling.

Framgångsrik intervention
I detta nummer av Läkartidningen sammanfattar Kurt Wahl-
stedt sina studier av en framgångsrik teoribunden organisa-
tionsförändring som förbättrade trivsel och hälsa samt mins-
kade sjukfrånvaron hos brevbärare. Genom att använda den
välkända krav–kontrollmodellen [2] visar Wahlstedt att de
som upplever låga/måttliga krav tillsammans med hög egen-
kontroll mår bäst, medan besvärsförekomsten ökar stegvis
om egenkontrollen är låg med oförändrad kravnivå och blir
mest uttalad i grupper som har såväl höga arbetskrav som låg
egenkontroll. Vidare visades att dimensionen stöd i arbetet
från arbetsledare och arbetskamrater hade en skyddande ef-
fekt avseende samtliga besvärskategorier. 

Fynden är helt i överensstämmelse med modellens teore-
tiska förutsägelser [3]. Resultaten användes för att förstärka
arbetstagarnas egenkontroll genom att förbättra informa-
tionsflödet och ge arbetslagen ökade befogenheter. Denna in-
tervention, tillsammans med stora förbättringar i schemalägg-
ningen av skiftarbetet, minskade bl a sömn-, axel- och mag-
besvär samt gav signifikant lägre sjukfrånvaro. 

Wahlstedts resultat ger tillfälle att fokusera på den kom-
plexa interaktionen mellan psykosociala förhållanden, fysis-
ka arbetskrav och arbetstidens förläggning. Alla tre fakto-
rerna påverkades i Wahlstedts undersökningar, och förbätt-
ringar härvidlag ledde tillsammans till förbättrad hälsa hos ar-
betstagarna. 

En stegvis negativ påverkan på självskattad hälsa orsakad
av olika kombinationer av orimliga arbetskrav samt brist på
egenkontroll och stöd i arbetet framstår också mycket tydligt
i Region Skånes kartläggning av hälsoläget i Skåne, i vilken
14 000 personer deltog [opublicerade data].

Subjektiv hälsa och stress
De besvär eller symtom som registrerades av Wahlstedt har
knappast specifik patologi som underlag, utan kan bäst be-
tecknas som indikatorer på självskattad hälsa som verbalise-
rats på olika sätt och som tillsammans ger ett indirekt mått på
stress. Vi behöver ett mer specifikt språkbruk för att effektivt
kunna utveckla förebyggande insatser på området. En teori-
grundad stressdefinition ges i den kognitiva stressaktive-
ringsteorin, som definierar stress som den mentala och fysio-
logiska aktivering som uppkommer när individen registrerar
diskrepans mellan de krav (såväl i som utanför arbetet) som
hon/han önskar uppfylla och de faktiska möjligheterna att
leva upp till dessa [4]. En aktuell EU-rapport om arbetsrela-
terad stress påpekar att en stressmodell som fokuserar på tan-
kemässiga processer och känslomässiga reaktioner på indivi-
dernas interaktion med omgivningen överensstämmer bäst
med tillgängliga empiriska data [5]. 
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I arbetssammanhang kan stress i viss mån registreras med
bruk av krav–kontrollmodellen, som visats av Wahlstedt. Den
ger empiriska mått på betydelsefulla formella förhållanden i ar-
betslivet, men kan behöva kompletteras med ytterligare aspek-
ter. Ett sådant komplement erbjuds av ansträngnings- och belö-
ningsmodellen, som kan ge mått på i vilken grad arbetstagarna
får tillräcklig belöning i förhållande till deras investerade ener-
gi i arbetet [6]. Obalans mellan dessa aspekter av arbetslivet,
som kan gälla t ex läkarkåren, leder till stress som aktiverar så-
väl psykiska som fysiologiska reaktioner [7, 8].

Metabola störningar och CNS-påverkan
Den CNS-styrda aktiveringen vid stress leder till både beteen-
demässiga och biologiska svar, bl a hormonella och autono-
ma. Den integreras härmed intimt med den biologiska dygns-
rytmen och sömnens funktion, som nyligen rapporterats i Lä-
kartidningen [9, 10]. Det finns belägg för att den sammanlag-
da effekten av genetisk predisposition och tidigare stress spe-
lar roll för reaktionerna vid aktuell stress [11]. Individens fy-
siologiska reaktioner är svåra att påverka, och den långsikti-
ga effekten av upprepad stress torde bero på kapaciteten i re-
gleringen, dvs förmågan att återgå till basalnivå, hos de fysio-
logiska system som livsnödvändigt måste aktiveras vid varje
tillfälle av akut stress [12].

Ur ett medicinskt perspektiv torde det vara allt mer up-
penbart att symtom som synes vara subjektiva och/eller psy-
kosomatiska hos många patienter bör uppfattas som signaler

på pågående stress med negativ emotionell och fysiologisk
aktivering [4]. Stressinducerad långvarig aktivering av hypo-
talamus–hypofys–binjurebarkssystemet har visats kunna ge
allvarliga metaboliska effekter [13]. Nyligen har långvarig
stress med förhöjda kortisolnivåer även visats ge bestående
skador i centrala nervsystemet med sänkt minnesfunktion och
hippocampusatrofi [14].

Stor förebyggande potential
Det finns således både stora ekonomiska och goda medicins-
ka skäl för att beakta arbetsorganisationens långsiktiga inver-
kan på folkhälsan. Om vi inte bromsar den pågående epide-
min av sjukskrivningar förorsakade av stressrelaterad ohälsa
till följd av brister i arbetslivets organisation riskerar vi att stå
med allvarliga kroniska sjukdomar som slutresultat. Det finns
en stor förebyggande potential i Wahlstedts fynd. 

I Nationella folkhälsokommitténs slutbetänkande påpeka-
des kunskapsbrister avseende både medicinska effekter av
långvarig stress och förmågan att diagnostisera stress relate-
rad till förhållanden i arbetsorganisationen [15]. Man föreslog
att regionala kompetenscentra skulle inrättas till stöd för fö-
retagshälsovård och primärvård. Om dessa blev en realitet
skulle ett stort antal läkare kunna få tillgång till kunskap och
metodik om hur somatiskt oklara problem kan kopplas till
eventuellt arbetsrelaterad stress, och hur ett förändringsarbe-
te skulle kunna initieras på patientens arbetsplats. En sådan
satsning skulle kunna få stor betydelse, framför allt genom att
förebygga utslagning av kvalificerade arbetstagare. 

Även vid rehabilitering av sjukskrivna borde man oftare
ordinera en bättre organisation av patientens arbete, så att
samspelet mellan uppgifternas art och arbetstagarnas kapa-
citet matchas bättre.
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Om vi inte bromsar den pågående 
epidemin av sjukskrivningar förorsa-
kade av stressrelaterad ohälsa till
följd av brister i arbetslivets organisa-
tion riskerar vi att stå med allvarliga
kroniska sjukdomar som slutresultat. 
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