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Skiftarbete, sömn, morbiditet och mortalitet
Projektet syftar till att få fördjupad kunskap om eventuella samband mellan
skiftarbete, sömn, morbiditet (primärt cancer) och mortalitet, genom att använda
unika data från det svenska tvillingregistret.
Ett exempel på delstudie rör orsaker till varför nattarbete ökar risken för t ex
bröstcancer och andra cancertyper. Den hypotes som fått mest uppmärksamhet
handlar om att nattarbete leder till dygnsrytmstörningar som bland annat påverkar
hormonet melatonin. Förekomsten av nattarbete verkar spela en central roll för
utvecklandet av bröstcancer även om det är oklart hur många år av nattarbete som
behövs för att utveckla denna form av cancer. En något osäker uppskattning är att
det krävs ganska lång tids exponering (20 år eller mer) för att nattarbete ska leda till
ökad risk. Tidigare har man också undersökt om skiftarbete ökar risken för andra
cancertyper som prostatacancer och koloncancer. För dessa cancertyper är dock
kunskapsläget oklart även om man funnit relativt höga riskkvoter för prostatacancer.
Man kan än så länge inte dra några slutsatser om skiftarbete är en riskfaktor för
dessa tumörsjukdomar. Det finns även studier som inte har visat några samband
mellan skiftarbete och cancer.
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