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Agenda

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hva er en systematisk oversikt?

Resultater fra oppsummert forskning om helseeffekter av arbeid
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Hva er en systematisk forskningsoversikt?

En oversikt over den beste, tilgjengelige forskningen som finnes i verden om et bestemt problem

Laget på en systematisk, eksplisitt og etterprøvbar måte

Beskriver ikke bare en og en puslespillbit, men hele bildet (slik vi ser det i dag)
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Klar tittel og formål 

Omfattende referert søkestrategi 

Klare kriterier for inklusjon og eksklusjon

Vurdering av kvalitet (risk of bias) på inkluderte studier

Sammenstilling av resultatene fra inkluderte studier (narrativ eller metaanalyse)

21.03.2019

En systematisk oversikt har…
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Ulike varianter av systematiske oversikter
Fem hovedtyper

Systematiske oversikter (kvantitative studier)

Systematiske oversikter over kvalitative studier

«Mixed methods»

Kartleggingsoversikter (inkludert Søk & sorter)

Oversikter over oversikter

21.03.2019
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Hva er helseeffekten av arbeid?
Oppdraget fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

P
•Voksne / personer i yrkesaktiv alder

I
•Vanlig lønnet arbeid, heltid eller deltid (ikke arbeidsmarkedstiltak)

C
•Å ikke være i arbeid

O

• Fysisk helse

•Psykisk helse

21.03.2019



FHI -

Resultater
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Formidling av eksisterende oversikt Systematisk søk med sortering Systematisk søk med sortering
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Resultater (1): formidling av oversikt
Van der Noordt (2014): Health effects of employment: a 

systematic review of prospective studies

33 longitudinelle studier (n=53 079)

Alder: 20-50 år ved studiestart

Oppfølgingstid: 3 mnd – 21 år

Land: USA (10), Australia (6), Storbritannia (5), Norge (3), Finland 

(3), Canada (2), Nederland (1), Japan (1), Sverige (1)

De fleste studiene omfattet alle typer arbeid / ulike yrkesgrupper

Design: kohorter inkl. personer med/uten arbeid; målt arbeid og 

helse over en tidsperiode

Utfall: ni ulike mål på fysisk og psykisk helse

Sammenslåing av resultater der det er mulig.
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Resultater (1): formidling av oversikt
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Tabell 1 – Depresjon
Forekomst og alvorlighetsgrad

Resultat Antall studier Effekt Tillit til 
resultatet

Blant de som er i arbeid er muligens færre deprimerte, enn 
de som ikke er i arbeid

5 studier OR 0,52 
(KI 0,33 til 0,83)

⨁⨁◯◯
LAV

De som er i arbeid opplever muligens å være mindre 
deprimerte enn de som ikke er i arbeid

3 studier SMD -1,63 
(KI -3,25 til 0,0)

⨁⨁◯◯
LAV

Tabell 2 – Psykologiske symptombelastninger
Forekomst og alvorlighetsgrad

Resultat Antall studier Effekt Tillit til 
resultatet

Blant de som er i arbeid opplever muligens færre å ha 
psykologiske symptombelastninger, enn de som ikke er i arb.

3 studier OR 0,79 
(KI 0,72 til 0,86)

⨁⨁◯◯
LAV

De som er i arbeid opplever muligens mindre grad av 
psykologiske symptombelastninger enn de som ikke er i arb.

4 studier SMD -0,80 
(-1,52 til -0,09)

⨁⨁◯◯
LAV
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Resultater (1): formidling av oversikt
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Tabell 3 – Generell psykisk helse og generell fysisk funksjon
Deskriptiv sammenstilling

Resultat Antall studier Tillit til 
resultatet

Generell psykisk helse
Alle fire studier fant en statistisk signifikant positiv effekt av arbeid på 
generell psykisk helse 

4 studier ⨁⨁◯◯
LAV

Generell fysisk funksjon
Tre av fem studier fant en statistisk signifikant positiv effekt av arbeid på 
generell fysisk helse. Vi kan derfor ikke konkludere med sikkerhet om effekt

3 studier ⨁⨁◯◯
LAV

Funn

Å være i arbeid ser ut til å føre til 
• at færre blir deprimerte 
• at man blir mindre deprimert 
• at færre får psykologiske symptombelastninger 
• at man opplever mindre grad av psykologiske symptombelastninger 
• bedret generell psykisk helse 

Å være i arbeid har usikker effekt på generell fysisk funksjon.
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Resultater (2): oppdatering av oversikt
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Oppdatering av oversikt fra 2014 (Van der Noordt)

Forskningsspørsmål: Hva er effekter av det å være i arbeid?

Litteratursøk 2012-2015

Lest kun sammendragene

Sortert og gjengitt resultater

2 mulige systematiske oversikter

22 primærstudier

Både generell befolkning og pasientgrupper
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Resultater (2): oppdatering av oversikt
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Mulig systematisk oversikt nr 1: Rueda (2012)

Forskningsspørsmål: Det å gå tilbake til arbeid, påvirker det helse blant den 

generelle befolkningen?

18 studier (1 rct)

Funn

15 studier viste enten positive effekter på helse ved å gå tilbake til arbeid, 

eller negative effekter ved fortsatt arbeidsledighet

Funnene antyder også seleksjon, at dårlig helse påvirker evne til å gå tilbake 

til arbeid
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Resultater (2): oppdatering av oversikt
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Mulig systematisk oversikt nr 2: Luciano (2014)

Forskningsspørsmål: Påvirker arbeid prognosen for schizofreni?

8 kohortstudier (n=6844)

Funn

Positiv sammenheng mellom arbeid og bedre selvfølelse (2 av 2 studier)

Varierende sammenheng mellom arbeid og symptombelastning, livskvalitet, 

psykiatrisk innleggelse

Ingen studier viste negative effekter av arbeid på helse
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Resultater (2): oppdatering av oversikt
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22 primærstudier

17 studier med utvalg fra generell befolkning: 5 målte psykisk helse, 4 målte 

fysisk helse og 8 hadde både psykiske og fysiske utfallsmål

5 studier med pasientutvalg (psykiatri- og ruslidelser, multippel sklerose, 

epilepsi, magetarmsykdom samt kvinner som hadde fått tvillinger med 

kunstig befruktning): Alle målte ulike sider ved psykisk helse 

Funn/oppsummert

Majoriteten av studiene ser ut til å finne klare positive sammenhenger 

mellom det å være/komme i arbeid og helse, særlig psykisk helse

Kan tyde på at arbeid gir positive effekter på helse
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Resultater (3): egen oversikt (søk & sorter)
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Forskningsspørsmål: Hva er effekter av det å være i arbeid 

på bruk av helsetjenester?

Litteratursøk: siste tiår-2015

Lest kun sammendrag

Sortert og gjengitt resultater

1 mulig systematisk oversikt

14 primærstudier

Både generell befolkning og pasientgrupper
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Resultater (3): egen oversikt
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Mulig systematisk oversikt: Luciano (2014)

Populasjon: personer med schizofrenilidelser

8 kohortstudier

Funn

2 av 2 studier viste at arbeid gav reduksjon i bruk av poliklinisk psykiatrisk 

behandling

Andre studier viste også nedgang i antall innleggelser på psykiatrisk sykehus

Ingen studier viste negative effekter av arbeid på helse/bruk av 

helsetjenester
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Resultater (3): egen oversikt
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14 primærstudier

Populasjon: 4 studier fra generell befolkning; 10 studier av pasientgrupper

Pasientstudier:

sju studier målte bruk av psykiske helsetjenester (behov for ny behandling)

tre studier målte bruk av somatiske helsetjenester (oppfølging av anbefalt behandling)

Funn/oppsummert

Generelt kan det se ut til at det å være i arbeid/komme i arbeid etter arbeidsløshet 

gir lavere bruk av helsetjenester sammenliknet med det å ikke være/komme i 

arbeid

Arbeid blant personer med anbefalt somatisk helsehjelp ser ut til å gi økt bruk av 

slik helsehjelp
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Endelig oppsummert
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Formidling av eksisterende oversikt Systematisk søk med sortering Systematisk søk med sortering

Oversikten av van der Noordt fra 2014 (effekter på helse):

Å være i arbeid kan muligens føre til bedring mht depresjon og generell psykisk helse

Mer usikkerhet knyttet til konsekvenser for fysisk helse

Enkel oppdatering fra 2015 (effekter på helse):

Majoriteten av studiene finner positive konsekvenser av arbeid på helse, særlig psykisk

Nytt søk fra 2015 (effekter på bruk av helsetjenester):

Arbeid ser ut til å gi lavere bruk av helsetjenester 

Blant personer med behov for somatisk helsehjelp kan arbeid gi økt bruk
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Takk for meg

Heid.Nokleby@FHI.no
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