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Få et gratis  
helbredstjek  

s. 14



Denne folder om ”Natarbejde og helbred” er udarbejdet i 2013  
i et samarbejde med DS Håndværk & Industri, Dansk Metal, 
Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og 3F.

Natarbejde påvirker dit helbred, din hverdag og dit samvær 
med venner og familie. I denne pjece kan du læse om, hvad  
du skal være opmærksom på og få gode råd om, hvordan du  
passer på dit helbred og får en god hverdag med natarbejde.
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HØJST 2-4 VAGTER I TRÆK
Din krop bliver mindre påvirket, hvis du kun har  
2-4 nattevagter i træk. Det går også hurtigere med at 
indhente søvntabet bagefter. 
Få nattevagter i træk betyder, at du har friaftener og 
frinætter hver uge. Det gør det lettere at få familieli-
vet til at fungere og at få tid med vennerne.
Ulempen er, at du oftere har perioder med nattevag-
ter – fx hver anden uge i stedet for hver fjerde. Men 
de fleste oplever, at de på den måde sover bedre og 
derfor får mere ud af de dage, hvor de ikke er  
på arbejde.

PAS PÅ DE LANGE VAGTER
Det kan være fristende at tage 12-timers  vagter for 
at få færre arbejdsdage, og for  nogle fungerer det 
også godt. Men der er ting, du skal huske på: 

Lavere grænseværdier
For det første er du udsat for påvirkninger i længere 
tid. Arbejder du fx med kemiske stoffer, er grænse-
værdierne fastsat ud fra en arbejdstid på 8 timer. 
Derfor skal grænseværdierne være lavere, hvis du 
arbejder i 12 timer i træk. Det samme gælder græn-
serne for støj, tunge løft osv. 

Højere risiko for ulykker
Risikoen for ulykker er større, fordi du bliver mere 
træt på en lang vagt, og fordi din reaktionstid ofte 
bliver langsommere. Det gælder ikke kun, når du er 
på arbejde. Det gælder også, hvis du fx kører hjem i 
bil efter en 12-timers vagt.

Find den rigtige balance
Det er forskelligt, hvordan mennesker oplever at arbejde om natten. For 
 nogle går det helt fint. Andre oplever små eller store problemer. Men din 
krop vænner sig aldrig helt til at arbejde om natten, og jo ældre du bliver,  
jo sværere bliver det. Derfor gælder det om at finde den rigtige balance.
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NÅR DU HAR VÆRET VÅGEN 
I 17-19 TIMER I TRÆK, ER DIN 
REAKTIONSEVNE SÅ DÅRLIG, 
AT DET SVARER TIL, AT DU HAR 
EN ALKOHOLPROMILLE PÅ 0,5.

HVAD SKAL JEG VÆLGE?
Hvis du både skal have korte og få nattevagter i 
træk, betyder det, at du skal have mange  perioder 
med nattevagter i løbet af en måned. Ellers må du 
have lidt flere eller lidt længere vagter. Der er ingen 
klare svar på, hvad der er bedst, så det vigtigste er at 
finde ud af, hvad der passer dig – og være klar over 
fordele og ulemper. 



DIT INDRE UR
Generelt set kan du ikke selv styre din døgnrytme. 
Den opgave bliver løst automatisk af dit ’indre ur’ – 
dvs. de dele af hjernen, der regulerer døgnrytmen. 
Det er derfor, at de fleste har svært ved at holde 
sig vågne kl. 5 om natten. Her skruer kroppen ned 
for blusset – din reaktionstid bliver længere, og din 
kropstemperatur er på sit laveste. 
Til gengæld bliver mange mere friske igen bagefter, 
også selvom de ikke har sovet. Det er kroppens 
døgnrytme, der skruer op for energien igen. Det er 
også derfor, at du ikke kan sove så længe efter en 
nattevagt. Dit indre ur fortæller dig simpelthen, at du 
skal være vågen.

BRUG LYS TIL AT ÆNDRE DØGNRYTMEN
Selvom du ikke selv kan styre dit indre ur, kan du 
godt påvirke døgnrytmen. Hvis du vil ændre din 
døgnrytme over en længere periode, kan det måske 
hjælpe at bruge en kraftig dagslyslampe. Præcis 
hvor meget lys du skal have og hvornår, ved for-
skerne ikke endnu, så pas på – du kan komme til at 

ændre din døgnrytme den forkerte vej. Derfor er det 
heller ikke en god ide at bruge de kraftige lamper 
i forbindelse med korte perioder med nattevagter 
(2-3 dage).

Døgnrytmen
Mennesket er indrettet til at sove om natten og være vågen om dagen  
– først og fremmest fordi, det er lyst om dagen og mørkt om natten. Når du 
har natarbejde, modarbejder du derfor din krops naturlige døgnrytme. 
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PAS PÅ SOLEN
Brug solbriller, når du tager hjem fra 
nattevagt i de lyse sommermorgener, 
så du ikke får for meget lys, inden du 
skal hjem og sove.

FAMILIEN
Det kræver planlægning at have natar-
bejde, når man har familie. Familiens 
døgnrytme er jo forskellig fra din. 
Hæng din skifteplan op, så alle i famili-
en kan se den, og planlæg din fritid, så 
du kan bruge den med familien. 
Dit natarbejde påvirker også dine børn 
og din partner. Børnene skal måske 
være stille, når du sover om dagen, og 
din partner skal måske oftere stille op 
som børnepasser. 
Nogle forældre vælger at arbejde 
forskudt, så der er altid er en voksen 
hjemme. Det giver tid til børnene – 
men det giver ikke så meget tid til 
at være sammen som par eller som 
familie.



GODE RÅD OM SØVN

SØVNMØNSTER
Gå tidligt i seng om dagen – helst inden kl. 10 om 
formiddagen, så du kan få nok søvn.
Få mindst 4 timers søvn, når du sover om dagen 
mellem to nattevagter.
Tag en kort lur på ca. en halv time i løbet af dagen, 
hvis du er træt.
Tag en lur inden arbejdet på mindst 20-30 minutter, 
men husk at sætte tid af til, at du kan vågne rigtigt.

FØR DU SKAL SOVE
Hav faste ritualer, før du skal sove – fx at børste 
tænder og læse i en bog.
Drik ikke, inden du skal sove. En fyldt blære kan  
let få dig til at vågne. 
Undgå at ryge i timerne før, du skal sove. Nikotin  
kan give dig dårlig søvn.

Sov godt – og nok
Søvnen er vigtig for opbygning af hjernen, for din hukommelse og for din 
indlæring. Undersøgelser viser, at det kan have betydning for helbredet, 
hvis du ikke sover nok i længere tid – fx kan det være med til, at du udvikler 
sukkersyge og hjertesygdomme. Generelt set sover du 1-3 timer mindre 
om dagen efter en nattevagt. Det er først og fremmest din krops naturlige 
døgnrytme – det indre ur – der forhindrer dig i at sove nok om dagen. Derfor 
er det en god ide at sove lidt om aftenen, inden nattevagten begynder.



Drik ikke alkohol for at falde i søvn. Alkohol forstyr-
rer søvnen, så du vågner oftere.
Undgå kaffe 3-4 timer, før du skal sove. Det gælder 
også andre drikke med koffein som fx cola, 7-up  
og Sprite.

SOV UFORSTYRRET
Brug ørepropper, hvis der er støj, når du skal sove.
Køb en afbryder til din dørklokke, så du ikke bliver 
vækket af uventede gæster.
Sæt mørklægningsgardiner op i dit sove værelse,  
så du kan lukke lyset helt ude. 
Sov i et nordvendt soveværelse, hvis du kan – her er 
ofte mørkere og køligere.

MEDICIN MM.
Brug kun sovemedicin som en absolut nødløsning  
i få dage eller få uger. Sovemedicin har mange 
bivirkninger og gør dig afhængig. 

Brug ikke melatonin, der er et søvnhormon. Det er 
receptpligtigt i Danmark, og ingen kender effekten 
af at bruge melatonin over længere tid. 

I GENNEMSNIT SOVER VI  
CA. 7 TIMER I DØGNET – MEN 
DER ER STORE FORSKELLE 
FRA PERSON TIL PERSON. 
DU FÅR SØVN NOK, HVIS DU 
FØLER DIG UDHVILET.
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MÅLTIDER

Spis sundt og varieret. 

Spis hovedsageligt om dagen på 
de sædvan lige tidspunkter.

Spis ikke søde snacks i løbet af 
natten. Spis frugt og drik mælk i 
stedet, og spis dig mæt i sund kost 
om dagen.

Undgå store, tunge måltider om 
natten. De gør dig søvnig. Prøv 
lette måltider som fx suppe.

Spis ikke for sent om natten  
– fx ikke efter kl. 1.

Undgå drikke med koffein  
(fx kaffe og sodavand) sidst  
på nattevagten.

MOTION
Med natarbejde kan det være svært at dyrke hold-
sport. Havearbejde, styrketræning, løb og cykling 
kan være gode erstatninger.
Motion og frisk luft giver bedre søvn, men du skal 
ikke motionere, lige før du skal sove.

Måltider og motion
Du kan gøre det lettere at arbejde om natten ved at have styr på dine 
måltider. Hvad og hvornår du spiser, har nemlig betydning for din søvn,  
dit helbred og dit velvære. 
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EFTER NATARBEJDE
Spis en let morgenmad, men vær mæt, når du 
går i seng. Undgå sukkerholdig mad og koffein 
(fx kaffe), som forstyrrer din søvn. Spis fx A38, 
kernerugbrød eller havregryn. 

EFTER DAGSSØVNEN
Døgnets største måltid bør ligge efter døgnets 
længste søvn. Her skal din krop opbygge energi 
til dagens aktiviteter.

AFTENSMAD
Dagens næststørste måltid bør ligge ca. 6 timer 
efter, du er vågnet. Uanset, om du er på nat-
arbejde eller ej, bør det være et let måltid. 

INDEN NATARBEJDET
Et lille, let mellemmåltid – fx en skål tykmælk 
med müsli, en grovbolle eller et stykke rugbrød 
med pålæg.

INDEN KL. 2 
Spis det mindste måltid ca. 12 timer efter, du er 
vågnet – fx en portion suppe, et stykke frugt og 
en grovbolle eller et stykke rugbrød med pålæg. 

MELLEM KL. 2 OG 5
Efter kl. 2 holder kroppen op med at omdanne 
mad til energi. Hold dig til letoptagelig mad og 
drikke – fx et stykke frugt, grøntsagssuppe, 
varm kakao, te eller varm saftevand. Undgå 
kaffe og sodavand sidst på vagten.

MÅLTIDSPLAN



HJERTESYGDOMME
Generelt set har skifteholdsarbejdere ca. 40 procent 
større risiko for hjertesygdomme end dagarbejdere. 
Til sammenligning har rygere over 200 procent hø-
jere risiko for hjertesygdomme end ikke-rygere. Hvis 
du både ryger og arbejder på skiftehold, er risikoen 
endnu større.

MAVE-TARM SYGDOMME
Op mod halvdelen af alle skifteholdsarbejdere 
med natarbejde har oplevet at få problemer med 
maven – fx nedsat appetit eller hård eller løs mave. 

Forskning tyder på, at skifteholdsarbejdere har stør-
re risiko for at få mavesår. Det kan dog også skyldes 
andre faktorer som fx rygning.

KRÆFT
Undersøgelser tyder på, at kvinder kan have øget 
risiko for brystkræft, hvis de har natarbejde. Det 
er dog ikke endeligt fastslået. Der er også mange 
andre forhold, der har indflydelse på, om du har en 
øget risiko for at få brystkræft – fx hvornår du fik 
dit første barn og hvor mange børn du har. Det kan 
også være arveligt.

Dit helbred
Når du begynder på skifteholdsarbejde, vil du opleve en række symptomer 
som fx søvnproblemer, træthed eller problemer med maven. Symptomerne 
forsvinder ofte efter et stykke tid, men de kan også vende tilbage – fx hver 
gang du har natarbejde. Går symptomerne slet ikke væk, kan de være  
tegn på sygdom. 
Skifteholdsarbejdere har større risiko end andre for at få en række 
sygdomme. Men der findes ingen undersøgelser, der viser, at 
skifteholdsarbejdere levere kortere end andre på grund af deres arbejde.
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SUKKERSYGE – DIABETES II
Nogle undersøgelser tyder på, at skifteholdsarbej-
dere har større risiko for at få diabetes II – også 
kaldet gammelmandssukkersyge.

STRESS
Skifteholdsarbejde er en stressfaktor. Næsten alle 
skifteholdsarbejdere oplever symptomerne på 
for lidt søvn: hovedpine og almen utilpashed. Men 
skifteholdsarbejdere klager også oftere end andre 
over, at de er mere irritable, rastløse, triste, angste 
og nervøse.

GRAVIDITET
Du må gerne have natarbejde, når du er gravid. Det 
kan dog være en god ide at blive flyttet til dagarbej-
de. Nogle undersøgelser viser nemlig, at kvinder 
med fast nattevagt har større risiko for at føde for 
tidligt eller for ufrivillig abort.



DINE RETTIGHEDER
Alle ansatte, som har natarbejde, har ret til gratis 
helbredstjek. Du har ret til et helbredstjek, inden du 
begynder at arbejde om natten og herefter hvert 
tredje år. 

Du har dog ret til gratis helbredstjek hvert andet år, 
hvis du har natarbejde og er ansat under overens-
komsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk 
Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet.

Din arbejdsgiver vælger, hvem der skal stå for hel-
bredstjekket. Det skal dog enten være en læge, en 
sygeplejerske eller en anden med relevant uddan-
nelse, efteruddannelse og eventuel autorisation. 

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet om et 
helbredstjek. Din arbejdsgiver registrerer ikke, om 
du tager imod tilbuddet eller ej.

Resultatet af helbredstjekket er fortroligt og bliver 
ikke sendt videre til din arbejdsgiver eller andre. 

Gratis helbredstjek
Det er en god ide at få tjekket helbredet, inden du begynder at arbejde om 
natten. På den måde kan du sikre dig, at du ikke udsætter dit helbred for 
unødig risiko ved at arbejde om natten.
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Du udfylder et spørgeskema om dit helbred 
og livsstil. Skemaet skal sendes eller afleve-
res på forhånd eller medbringes til helbreds-
tjekket. Du kan finde skemaet på s. 17-18 eller 
på overenskomsparternes hjemmeside.

Du møder op til helbredstjek og får foretaget 
en række målinger: 

•   Blodtryk
•  Vægt og hofte-/taljemål
•  Fedtprocent
•  Blodprøve for kolesterol
•  Blodprøve for blodsukker
•  BMI

Resultatet af målingerne er klar med det sam-
me.

Efter helbredstjekket får du en helbreds-
samtale, der tager udgangspunkt i spørge-
skemaet og målingerne. Samtalen handler 
især om, hvordan du kan forebygge, at dit 
helbred bliver påvirket af natarbejdet.

Under samtalen bliver der skrevet en rapport 
ud fra målingerne, spørgeskemaet og sam-
talen. Samtalen slutter med en gennemgang 
af rapporten og en vurdering af, om dit hel-
bred kan holde til, at du arbejder om natten.  
I vurderer i fællesskab, om der er behov for at 
konsultere en læge. 

Du får rapporten udleveret eller tilsendt, efter 
den er underskrevet af en læge med kompe-
tence i arbejdsmedicin. 

SÅDAN FOREGÅR 
HELBREDSTJEKKET

1

2

3

4

5



Noter



SPØRGESKEMA TIL HELBREDSTJEK VED NATARBEJDE
BASISOPLYSNINGER

Navn: Alder: Køn:                     Mand                  Kvinde

Firma: Arbejdssted:

ARBEJDET

Stillingsbetegnelse

Arbejdstid - antal timer pr. uge: Fast nathold: Skiftehold:

Arbejdsopgaver:

Opfatter du arbejdet som                     Ensformigt                   Varieret Har du tidligere haft natarbejde?                  Ja                        Nej

Hvor lang tid har du haft natarbejde i denne omgang? Måneder                      År

Hvor mange vagter har du pr. måned?                                    Antal:                               Varighed:

HELBRED

Har du eller har du haft følgende:

Psykiske problemer, fx stress, angst, nervøsitet Ja Nej

Psykiske reaktioner, fx irritabilitet, rastløshed, tristhed Ja Nej

Depression Ja Nej

Appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave (diarre) Ja Nej

Mavesår Ja Nej

Forhøjet blodtryk Ja Nej

Sukkersyge Ja Nej

Hjertekarsygdomme Ja Nej

Forhøjet kolesteroltal Ja Nej

Allergi Ja Nej

Kramper Ja Nej

Tilbagevendende hovedpine                    Ja Nej

Sygdomme i bevægeapparatet (fx gigt) Ja Nej

Problemer med potens eller sexlyst Ja Nej

Hvordan vurderer du dit eget helbred                 Meget godt                 Godt     Nogenlunde     Dårligt            Meget dårligt

SØVN

Er du A-menneske: Er du B-menneske:

Antal timers søvn om natten før natskift:                   Antal timer søvn mellem 2 natskift:

Muligt at sove uforstyrret efter natskift Ja Ofte Sjældent Nej

Svært ved at falde i søvn            Ja Ofte Sjældent Nej

Svært ved at sove igennem Ja Ofte Sjældent Nej

Gennemsnitlig søvnlængde                                 Under 4 timer 4-5 timer 5-6 timer Over 6 timer

Træthedsfornemmelse Aldrig Sjældent Af og til Ofte



SÆRLIGT FOR KVINDER

Har eller har haft brystkræft                                  Ja Nej

Er gravid Ja Nej

Problemer/gener ved tidligere graviditeter                                  Ja Nej

SYGEFRAVÆR

Sygefravær pr. år de seneste 2 år Ingen Højst 9 dage 10-20 dage Mere end 20 dage

KOST VED NATARBEJDE

Morgenmad bestående af:

Frokost bestående af:

Aftensmad bestående af:

Mellemmåltider bestående af:

Antal mellemmåltider pr. dag:

KOST VED DAGARBEJDE

Morgenmad bestående af:

Frokost bestående af:

Aftensmad bestående af:

Mellemmåltider bestående af:

Antal mellemmåltider pr. dag:

RYGNING

Ryger (hvis ja, hvor meget pr. dag) Ja Nej

ALKOHOL OG STIMULANSER

Hvor mange genstande pr. uge

Nuværende eller tidligere problemer med for højt alkoholforbrug: Ja Nej

Forbrug af andre stimulanser Ja Nej

MOTION

Antal timer pr. uge med gang, cykling og havearbejde

Antal timer pr. uge med idræt/anden motion

FAMILIE OG FRITID

Har du svært ved at deltage i fritidsaktiviteter, videreuddannelse og kontakt med familie og venner Ja Nej

YDERLIGERE KOMMENTARER

SPØRGESKEMA   fortsat
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DS Håndværk & Industri 
Magnoliavej 2 
5250 Odense SV 
Tlf. 6617 3333
ds-net.dk

Dansk Metal 
Nyropsgade 38 
1780 København V 
Tlf. 3363 2000
danskmetal.dk

Blik- og Rørarbejder-
forbundet i Danmark 
Immerkær 42 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3638 3638 
blikroer.dk

3F 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 
Tlf. 70 300 300 
3f.dk
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