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Vanlig dagtid
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dagtid

Søvn, hvile, aktiviteter, familieFysisk, psykososialt

Forstyrret døgnrytme, søvnforstyrrelser

Søvnunderskudd, mindre hvile



240 arbeidsdagerx 40 yrkesaktive årx

Økt risiko for sykdommer



Søvn – en vesentlig andel av fritiden

• Basisbehov og livsviktig, like avgjørende som kosthold og fysisk 
aktivitet

• Reguleres av
– Søvnbehov (6-9 t)

• Bygger seg opp mens du er våken
• Dypere søvn jo lenger man er våken, derfor vanligvis viktig å være våken om dagen 

for å få nok søvn om natten

– Døgnrytme
• Styres av vår indre biologiske klokke
• Regulerer i hovedsak hvor mange timer du sover og hvor trøtt du er når du legger 

deg



Søvnvansker vanlig blant skift-/turnusarbeidere

• Døgnrytmeforstyrrelser

– Ved påfølgende nattskift

• Insomni

– Problemer med innsovning, oppvåkninger, 
søvnlengde

– Misfornøyd med søvnen

• Hypersomni

– Økt søvnighet, problemer med å holde seg våken 
når man skal være våken/er på jobb

(Kecklund & Axelsson, 2016; Drake et al, 2004)



Selvvurdert funksjonsevne stemmer ikke alltid med 
funn fra oppmerksomhetstester

(Banks and Dinges, 2007; Figur fra Arbeidstilsynet, rapport 1, 2020)
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Lang våkentid sammenliknet med promille

• Søvnunderskudd

• Prestasjon sammenliknet 
med promille

• Fatigue (slitenhet)

(Dawson and Reid, 1997; Figur fra Arbeidstilsynet, rapport 1, 2020)
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Agenda

1. Arbeid utenom dagtid

2. Utvidet arbeidstid

3. Arbeidsfrie perioder mellom skift

4. Risikoreduserende tiltak

5. Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)



Nattarbeid

• Mennesket er tilpasset aktivitet om dagen og søvn om natten

• Flere nattskift kan gir døgnrytmeforstyrrelse pga uoverens-
stemmelse mellom eksternt miljø og den biologiske klokka



Konsekvenser av døgnrytmeforstyrrelser

Langsiktige effekter

Økt risiko for sykdommer 
og kroniske plager

Kortsiktige effekter

Redusert velvære og søvn
Økt risiko for feilhandlinger



Nattskift øker risiko for arbeidsskader

(Fischer et al. 2017; Fossum et al, 2013)

33% økt risiko



Pauser reduserer risikoen for arbeidsskader

Lengre pause er bedre Tid siden forrige pause

(Fischer et al, 2017)



«Risikoindeks» for 
arbeidsskader

(Fischer et al, 2017)



Er det noe spesielt med skiftarbeid offshore?

• Systematisk oversiktsartikkel fra 2013, 29 
studier

• Nattarbeid offshore har flere ulemper enn 
dagarbeid offshore, men ikke mye verre 
enn nattarbeid på land

• Tilpasning til ny døgnrytme enklere 
offshore enn på land

• Ikke full recovery dag 11 etter nattskift1

• Re-adaptering tar lengre tid, påvirker 
svingskift

(Fossum et al, 2013; 1Merkus et al 2015)



Svingskift 

• Måler «Tunge 
øyelokk» de første 2 
dagene 

• Flere hendelser?

• Dårligere søvnkvalitet i 
14 dager både etter 
nattskift og svingskift 
(natt-dag)

(Waage et al 2012; Merkus et al 2015)



Nattarbeid kan øke risiko for kreft

(Lie et al, 2006; Ward et al, 2019)

N N N N N N

6 netter på rad i mer enn 5 år viste dobling av risiko for brystkreft

«Nattarbeid er en sannsynlig kreftfremkallende faktor»

• Foreløpig begrensede bevis for bryst, prostata, tykk- og
endetarmskreft hos mennesker

• Endringer i normal lys/mørkesyklus er kreftfremkallende hos 
dyr



Skiftarbeid kan øke risiko for hjerte-/karsykdom

(Torquati et al, 2018)

Oversiktsartikkel med data fra 21 studier
(173 010 deltakere )

Dagarbeidere

Skiftarbeidere 26% økt risiko for hjerteinfarkt

7,1% økt risiko for hjerte-/karsykdom for hvert 5.år



Skiftarbeid kan øke risiko for hjerte-/karsykdom

(Torquati et al, 2018)

Oversiktsartikkel med data fra 21 studier
(173 010 deltakere )

Dagarbeidere

Skiftarbeidere 26% økt risiko for hjerteinfarkt

7,1% økt risiko for hjerte-/karsykdom for hvert 5.år

Utfordring: ulik definisjon av ‘skiftarbeid’ – «hvilken dose»
• «alternere mellom dag og natt»

• «en spesifikk rotasjon»

• «minimum antall nattskift per måned/uke»

• «lang arbeidsuke eller helgearbeid»

• «ingen definisjon»

• «fast nattarbeid»

• «arbeid utenom dagtid»



Derfor oppretter STAMI



Helse
Sikkerhet

Sykefravær

Hvordan påvirker 
arbeidstid helse, 
sikkerhet og 
sykefravær



Nattarbeid kan øke risiko for hjerneslag

• 30 460 sykehusansatte i Stockholm

• Sammenliknet med de som ikke jobber natt

• Økt risiko for slag hvis, i løpet av et år
• Mer enn 30 nattskift (44% økt risiko)

• Mer enn 15 ganger med 3 eller flere nattskift 
på rad (69% økt risiko)

(Bigert et al, 2022)

Data fra «svensk»
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Risikoen for arbeidsskader øker med påfølgende
kveldsskift, men ikke dag- eller nattskift

(Härmä et al, 2020)
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Lang arbeidstid og økt risiko for søvnproblemer

• Innsovningsproblemer og søvnunderskudd

• Dårligere søvnkvalitet

• Kombinasjonen nattarbeid og lang arbeidstid 
er særlig ugunstig

• Endring fra 8 til 12-timers skift kan i noen 
tilfeller gi forbedring i søvnmønsteret

(Virtanen et al 2009, Son et al, 2008; Takahashi et al, 2008; Lowden et al, 1998)

Dagsavisen.no



Lang arbeidsdag-/uke øker risiko for hendelser 
og arbeidsskader

(Matre et al, 2021)

• Oversiktsartikkel (22 studier) 
fra ulike sektorer

• Økt risiko for hendelser ved 
– Mer enn 12 timer/dag 

– Mer enn 55 timer/uke



Lang arbeidsuke og hjerneslag

36-40 timer i uka

49-54 timer 27% økt risiko for slag

≥54 timer 33% økt risiko for slag

(Kivimäki et al, 2015)

• Oversiktsartikkel med data fra til sammen 603 838
arbeidstakere (25 studier)



Overtid

• Konsekvenser likner på de ved 
lang arbeidsdag

• Utgjør en større stressbelastning, 
fordi arbeidstiden ikke er 
forutsigbar

• Høyere dose av andre 
eksponeringer i arbeidet

krifa.no
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Betydningen av arbeidsfri periode

• Skal gi tilstrekkelig tid til søvn og 
restitusjon

• «Arbeidsfri» ikke nødvendigvis lik 
«hviletid» pga reisetid og nødvendige 
gjøremål (omsorgsoppgaver, etc)

• Offshore: omstilling fra nattarbeid eller 
svingskift (7 natt + 7 dag) tilbake 
dagrytme etter hjemkomst, kan ta 2 
uker (Merkus et al, 2015a; 2015b) 

NHO.no



Kort arbeidsfri periode (< 11 timer)

Arbeid Fritid/sosialt Søvn Arbeid

Arbeid F/S Søvn Arbeid

08 2416 08 16

• Kortere søvnlengde, mer forstyrret søvn og mer sliten
• Økt risiko for ulykker
• Blant sykehusansatte trengs trolig 13 t arbeidsfri mht sykefravær

(Vedaa et al, 2015; 2019; Ropponen et al, 2018; Nielsen et al, 2019; Rosenström et al, 2021)

16 t arbeidsfri

< 11 t arbeidsfri



Agenda

1. Arbeid utenom dagtid

2. Utvidet arbeidstid

3. Arbeidsfrie perioder mellom skift

4. Risikoreduserende tiltak

5. Nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)



Tiltak på organisasjonsnivå

• Rotasjonsretning - med klokka

• Starttidspunkt - start ikke før kl 07

• Antall påfølgende nattskift – maks 3

• Antall timer/dag – maks 12 timer

• Antall timer/uke – maks 48 timer

• Hviletid mellom arbeidsøkter – mer 

enn 11 timer (husk reisetid)

• Pauser – minst hver 4.time, minst 30 

min

• Tilrettelegg for søvn og restitusjon 

(høneblund mulig?)

• Medvirkning til planlegging

• Ta hensyn til alder

• Fatigue management 

• Risikovurdering



Tiltak på individnivå

• Prioritere søvn og hvile 

• Et sunt kosthold

• Fysisk aktivitet

• Koffein om natten

• Unngå tobakk og mye alkohol



• Søvnforstyrrelser-/underskudd

• Sikkerhet, feilhandlinger

• Hjerte- og karsykdom, slag, diabetes

• Kreft

• Muskelskjelettplager

• Psykiske plager

• Mage-/tarmplagerArbeidstidsordning

Alder, helse, krefter, søvnbehov, 
kronotype (A-/B-menneske), 
hjemmesituasjon, omsorgsansvar

Lengre eksponering med kortere 
restitusjons-perioder kan senke 
grenseverdier for andre typer eksponering 

Oppsummering



stami.no/atid

Vi trenger petroleumsbransjen

Vil gi mer presis kunnskap

Takk for oppmerksomheten!




