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Natarbejde 
- hvad kan du selv gøre?

Søvn
• Gå så tidligt i seng efter nattevagt, som muligt.

• Sørg for at sove regelmæssigt og så meget du kan 
   mellem hver nattevagt. Tag eventuelt en lur, inden du 
   skal på natarbejde. At sove 1-2 timer om aftenen kan 
   mindske din træthed om natten.

• Brug evt. solbriller om morgenen, når du skal hjem og 
    sove. Lys får dig til at blive mere vågen.

• Lav faste vaner, inden du skal sove. 
   Rutiner fremmer roen.

• Sørg for at blæren er tømt, inden du går i seng. 
   Urinproduktionen stiger i dagtimerne.

• Sov i en god seng, der er placeret i et mørkt og køligt 
    værelse, hvor der er ro.

• Brug ikke alkohol som sovemiddel; søvnen bliver 
    kortere, lettere og med flere opvågninger.

• Brug kun sovemedicin som en nødløsning, hvis intet 
    andet hjælper.

• Undgå at lave aftaler eller planlægge aktiviteter 
    umiddelbart efter du forventer at vågne.

Kroppen følger døgnets 
rytme og vil aldrig helt 

kunne tilpasse sig at 
arbejde om natten. 

Der findes forskellige 
måder at dæmpe 
problemerne på. 

Det er forskelligt fra 
person til person, 

hvad der virker, 
men her i pjecen 
er der nogle råd, 

der kan hjælpe 
de fleste.



Kost
• Spis sundt, varieret og fiberrigt.
• Spis 3 hovedmåltider om dagen.
• Undgå store måltider mellem kl. 01 og kl. 07.
• Spis lette og hyppige måltider under natarbejde, 
    som frugt, brød og syrnede mælkeprodukter.
• Drik jævnligt vand, men hold igen i de sidste timer 
    af nattevagten.
• Undgå at ryge og drikke kaffe, the, juice og sodavand 
    mindst 3 timer, før du skal sove. Nikotin, koffein og 
    sukker er stimulanser, der holder dig vågen.

Socialt
• Sørg for, at den nære familie kender dine arbejdstider.
• Sørg for, at familien er indforstået med at skulle vise 
   hensyn, når du skal sove.
• Planlæg fritiden - overblik giver overskud.
• Afsæt tid til fritidsinteresser.

Motion
• Motion og frisk luft fremmer kvaliteten af søvn.
    Jo bedre fysisk form man er i, jo bedre bliver kvaliteten 
    af søvnen.
• Motion modvirker stress og depression.
• Motion modvirker livsstilssygdomme som diabetes og 
   hjerte/kar-sygdomme.
• Motion styrker immunforsvar, knogler, led, muskler og 
   hjerte. 

Motion er også:
• At cykle til og fra arbejde
• At tage trappen frem for elevatoren
• At gå en rask tur med hunden
• At vaske bil eller ordne have



Vil du vide mere?
I den elektroniske arbejdsmiljøhåndbog under www.personalenet.rn.dk 
kan du få mere information om natarbejde.

Her kan du ligeledes hente spørgeskema, informationsfolder om helbreds-
samtale samt pjecen ”Gode råd ved planlægning af natarbejde -hvad kan 
arbejdspladsen gøre”.
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