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1. Baggrund

Siden primo 2007 har Region Nordjylland tilbudt helbredssamtaler til medarbejdere 
med natarbejde. Opgaven i at organisere, udbyde og afholde samtaler er centralt 
forankret i Koncern HR, Forhandling og Arbejdsmiljø. Hele forløbet sker i samarbejde 
med sektorernes sikkerhedsledere, via Arbejdsmiljøforum.
Denne rapport er blevet til på baggrund af evaluering af 2. runde helbredssamtaler i 
Regionen. 1. runde blev evalueret ultimo 2008.

1.1 Lovgrundlag
Tilbuddet om helbredssamtaler udspringer af et EU-direktiv fra 1993 om arbejdstid, 
samt Folketingets Lov om gennemførelse af dele af Arbejdstidsdirektivet, 2002.
I direktivet anføres, at ansatte med natarbejde skal tilbydes gratis helbredskontrol med 
regelmæssige mellemrum. I ”Lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet” 
defineres dette som mindst hvert 3. år.

Natarbejde er, med mindre andet aftales, arbejde i perioden fra kl. 22-05.

En natarbejder defineres som:

 en ansat, der normalt udfører mindst 3 timer af sin arbejdstid i natperioden, eller
 en ansat, der udfører natarbejde i mindst 300 timer indenfor en periode af 12 

måneder 

Som arbejdsgiver er man ifølge EU-direktivet tilmed ansvarlig for at sikre, at personer, 
som lider af sygdomme, der påviseligt skyldes natarbejde, skal tilbydes dagarbejde, 
når der er mulighed herfor.

2. Formål

Formålet med Region Nordjyllands tilbud om helbredssamtaler for ansatte med 
natarbejde er: 

 at forebygge gener som natarbejde kan medføre
 at de ansatte bliver kvalificeret til at handle til fordel for egen sundhed og trivsel
 at kvalificere arbejdsmiljøorganisationens forebyggende arbejde i forhold til 

natarbejdets organisering
 at opfylde gældende lovgivning

3. Tilbuddets udformning og struktur

3.1 Målgruppe
På baggrund af erfaringer fra første samtalerunde, blev det af Direktion og 
Hovedudvalg bestemt at udvide tilbuddet til fremover at gælde alle medarbejdere med 
natarbejde
Argumentet for udvidelsen var, at medarbejdere med relativt få nattevagter ofte oplever 
stor gene ved natarbejde og at de mangler de rette redskaber til at håndtere denne. 
Tilbuddet har således i anden samtalerunde også omfattet de medarbejdere, der 
udover den primære målgruppe, har følt behov for en samtale.
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3.2 Information
Der er udarbejdet en skriftlig informationspakke i forbindelse med tilbuddet. Materialet 
er blevet revideret således at det passer til anden tilbudsrunde (bilag).

Der er informeret om tilbuddet via mail til arbejdsmiljøgrupperne. I mailen er 
arbejdsmiljøgruppernes rolle i forbindelse med distribution af skriftlig materiale til 
nattevagterne og generel information om tilbuddet gjort klar. Det er fremhævet, at det 
er arbejdsmiljøgruppens opgave at formidle nyheden ud om at tilbuddet er udvidet til at 
omfatte alle medarbejdere med natarbejde. 
Sektor MED-udvalgene er informeret via sikkerhedslederne. Alle indenfor den 
oprindelige målgruppe har personligt modtaget en informationspakke, inkl. 
spørgeskema. 

3.3 Booking af samtale
Medarbejderen der ønsker en samtale har mulighed for enten at kontakte ansvarlig
konsulent via mail eller telefonisk. Hermed er mulighed for elektronisk booking og 
elektronisk udfyldning af spørgeskema, som blev oprettet til 1. samtalerunde, fravalgt. 
Der har undervejs ikke været tilkendegivet nogen form for kritik af dette fravalg. 

4. Graviditet og natarbejde

Der er i Region Nordjylland udarbejdet en Vejledning for gravide og ammende. 
Vejledningen skal sikre at den gravide medarbejder oplever et positivt og sikkert 
graviditetsforløb på arbejdspladsen. Herved vil chancen øges for at den gravide kan 
fortsætte sit arbejde frem til den planlagte barsel, uden fare for sit foster eller sig selv. 
Der foreligger ikke nogen klar evidens for at der er en sammenhæng mellem 
natarbejde og graviditetskomplikationer i form af at føde for tidligt og føde 
gennemsnitligt små børn, men under helbredssamtalerne anbefales det at regionens 
vejledning følges ved graviditet.

5. Resultater

5.1: Udtræk af målgruppe og opbevaring af data
Gruppen af medarbejdere, der har modtaget personlig invitation til helbredssamtale, er 
udtrukket af Silkeborg Data. Udtrækningen er foretaget på baggrund af antal årlige 
arbejdstimer indenfor tidsrummet kl. 22-05 og opgøres pr. kalenderår. Udtrækket er 
derfor bagudrettet og hentet fra 2009. På hver arbejdsplads er der tilsendt et ekstra 
antal invitationer til de medarbejdere der arbejder om natten, og som på grund af 
nyansættelse ikke indgår i udtrækket.
Samtlige spørgeskemaer, konklusionsark, henvisninger og samtykkeerklæringer i 
papirformat opbevares aflåst. Der er efter hver samtale informeret om at data fra 
spørgeskemaerne bliver brugt til statistik i denne statusrapport, under anonym form.
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5.2: Data
Fra juni 2010 til juni 2011 er der udsendt 789 invitationer. Der er i alt afholdt 86 
enkeltsamtaler, heraf er 5 mænd og 81 kvinder. Dermed har 10.9 % af målgruppen 
modtaget en samtale ved 2. samtalerunde. På landsplan er der 5-10 % deltagelse. Der 
er 4 medarbejdere, der har haft samtale før. Ingen medarbejdere fra den udvidede 
målgruppe, altså medarbejdere med mindre end 300 årlige natarbejdstimer, har ønsket 
en helbredssamtale.
Samtalerne er udbudt i samme periode, hvor Ortopædkirurgien og Anæstesien blev 
nedlagt som sektorer. Her i opgørelsen opgives de separat:

Location Antal udsendte invitationer/samtaler
Aalborg Sygehus 251 / 18
Sygehus Thy-Mors 48 / 9
Ortopædkirurgien 24 / 0
Anæstesien 153 / 5
Sygehus Vendsyssel 91 / 14
Sygehus Himmerland 29 / 3
Specialsektoren 97 / 18
Psykiatrien 96 / 19
Invitationer / samtaler i alt 789 / 86

Graviditet og Fødsel blev inden nedlæggelse, efter eget ønske, tilbudt samtaler, men 
ingen ønskede samtale.

Efter samtale er 2 medarbejdere henvist til nærmere udredning hos Arbejdsmedicinsk 
Klinik og 1 medarbejder henvist til egen læge. Alle henvisninger er sket i samråd med 
Arbejdsmedicinsk Klinik. Henvisningerne skyldes:

 kronisk sygdom, der forværres af natarbejde eller natarbejde, der forværres 
af kronisk sygdom

 udpræget træthed, udmattelse 

Der har blandt de medarbejderne, der har modtaget samtale, været tilfælde af 
brystkræft.

Helbredssamtalerne fordeler sig på følgende måde i forhold til faggrupper

Oversigt over faggrupper, 
der har modtaget helbredssamtale Antal medarbejdere
Sygeplejersker 39
Social- og sundhedsassistenter 32
Sygehjælpere 2
Administrative medarbejdere / telefonister 0
Pædagoger 2
Omsorgsmedhjælpere 6
Social- og sundhedshjælpere 2
Rengøringsassistenter 1
Ergoterapeuter 0
Radiografer 0
Plejere 0
Serviceassistenter 1
Plejeassistenter 0
Portører 0
Læger 0
Bioanalytikere 0
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Hvordan trives du generelt med natarbejde?
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Gennemsnitsalderen er 40.6 år. 

I nedenstående skema er der opgjort, hvordan medarbejderne har oplyst deres 
vagtplan var sammensat, inden samtalen:

Vagtplanstruktur Antal medarbejdere
Blandet, dag - nat eller aften - nat (2-holdsskift ) 32
Blandet, dag – aften - nat ( 3-holdsskift ) 14
7 nattevagter - 7 dage fri 20
5 nattevagter – 2 dagvagter – 7 dage fri 7
6 nattevagter – 7/8 dage fri 1
Blandede 8 timers vagter – 12 timers vagter 3
12 timers vagter 0
Fast nattevagt med mange skift 2
Andet 6

Graden af oplevet trivsel er altid et emne, der fokuseres på i samtalerne. Her er der 
mulighed for at tale om hvad der skal til for at højne trivslen eller hvordan den forbliver 
høj.

B-mennesker trives generelt bedre med natarbejde end A-mennesker. C-mennesker, 
de såkaldte ”shortsleepers” er mindst påvirket af natarbejde:
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God trivsel er betinget af en god søvn. Døgnrytmeskift er den vigtigste årsag til at 
hovedparten af natarbejderne oplever søvnproblemer:

At der er forskel på A- og B-mennesker viser sig tydeligt i deres søvnmønster. 

A-mennesket 2- eller 3-deler sin søvn, de fleste B-mennesker sover tilstrækkeligt i 
dagssøvnen til at klare nattevagten. 

Kun ganske få B-mennesker sover om aftenen, men en del lægger sig og tager et hvil:

A-
mennesker

B-
mennesker

Hvor mange timer sover man efter en nattevagt? 6 timer 6.6 timer

Hvor mange sover igen om aftenen, inden 
nattevagt?

43 % 30 % (af og 
til)

Hvor lang tid sover man om aftenen? 1.3 time 1.1 time

Hvor lang tid sover man, når man ikke er i 
nattevagt?

7.7 timer 7.5 timer

Oplever du søvnproblemer?
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Powernapping er en væsentlig forudsætning for at A-mennesket kan trives med 
natarbejde. 
Derfor værdsætter A-mennesker i særdeleshed at powernapping prioriteres højt rundt 
om på regionens arbejdspladser. 
Ved helbredssamtalerne anbefales alle at powernappe eller blot at hvile kroppen i 
vandret position, hvis enten søvn føles unødvendig eller ikke kan lade sig gøre af 
sikkerhedsmæssige årsager:

Gør du brug af 
powernapping?

A-menneske B-menneske C og D-menneske
(long /shortsleepers)

Altid 50 % 33 % 14 %

Af og til 44 % 33 % 29 %

Aldrig 6 % 33 % 57 %
Personer i alt 43 33

Langt de fleste medarbejdere synes selv at de har et godt helbred. 

Sygdom afledt af natarbejde er generelt ikke en risiko der fylder ret meget i deres 
bevidsthed. Opfattelsen af, at en høj trivsel ”holder sygdom fra døren” er udbredt. 
Desuden opleves risikoen for at blive ramt af sygdom, som noget der ligger langt ude i 
fremtiden.

Efter samtalen skal en hensigtsmæssig livsførelse og høj trivselsopfattelse gerne gå 
hånd i hånd hos medarbejderen: 

Hvordan vurderer du dit helbred?
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Familiens trivsel er en vigtig brik i opfattelsen af hvordan man selv trives med 
natarbejde. I samtaler, hvor en skilsmisse skal eller er realiseret, trues trivslen markant. 
En genopretning får derfor i samtalen det altoverskyggende fokus:

Oplever du problemer i forhold til familien?
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6. Vilkår ved natarbejde

Vi bruger knap en tredjedel af vores liv på at sove. Lidt mere når vi er unge, lidt mindre 
som voksne og igen lidt mere, når vi er gamle. Det bliver til et betydeligt antal timer 
igennem et liv. Alligevel er der ikke så megen fokus på det at sove, sammenlignet med 
den vågne tilstand. Søvn bliver ofte blot en forudsætning, der skal være opfyldt, for at 
vi kan fungere og være aktive, når vi er vågne.
Som natarbejdende er billedet oftest mere nuanceret. Her er der en række leveregler, 
som skal være opfyldt og være i fokus for at søvnen og dermed trivslen bliver så god 
som muligt.
Disse leveregler indgår i alle helbredssamtaler, men vægtes forskelligt, alt efter 
livssituation og hvor medarbejderen har sit fokus.

En nattevagt er ikke nødvendigvis et tilvalg, men ofte et fravalg af enten dag- eller 
aftenvagter. 
Valget træffes oftest på baggrund af hvordan det passer bedst ind i det familiemønster 
man er en del af, men også af hensyn til hvordan man ellers fysisk og socialt trives 
med de forskellige vagttyper. Skal man som natarbejder på den ene side vælge 
imellem et liv med nattevagter, hvor familien trives, men fysikken belastes og på den 
anden side et liv med aftenvagter, hvor familielivet belastes, prioriteres familiens trivsel 
højst og den fysiske belastning bliver sekundær. De fleste giver udtryk for at de er 
bevidste om at revidere deres valg af vagttype sideløbende med at familiens behov 
skifter karakter.
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Skiftende arbejdstider, herunder også natarbejde er et grundvilkår indenfor sundheds-
og specialsektoren.
I en helbredssamtale lægges der derfor vægt på at fremme evnen til at se og afprøve 
muligheder for at forbedre trivslen under natarbejde, på arbejdspladsen og i privatlivet. 
At få det bedste ud af det, at tage ansvar, gensidigt mellem ledelse og medarbejder:

”At møde ind i nattevagt med godt humør og imødekommenhed får natten til at gå langt 
hurtigere, end hvis jeg har ondt af mig selv og møder ind og brokker mig over manden, 
vagtplanen og har dårlig samvittighed overfor børnene. Så har jeg det meget bedre 
med mig selv og kan slappe mere af. Så sover jeg bedre” (citat: nattevagt)

Hvis alle muligheder er afprøvet, gælder det om at få medarbejderen til at tage ansvar 
for sin situation og handle derefter. At fravælge natarbejde, enten ved hjælp fra 
organisationen eller på eget initiativ.

Langt de fleste medarbejdere med natarbejde kan se positive sider ved at arbejde om 
natten. 
Ro, ansvar, tid til fordybelse er nogle af de sider der fremhæves:

”Jeg synes det er fysisk hårdt at være i nattevagt fordi jeg sover for lidt og for dårligt, 
men jeg vil alligevel nødigt undvære dem. De giver sådan et dejligt afbræk i alt det 
stress, klokker og telefoner, der er på dagvagterne. Så aflader jeg mit hoved, og får 
has på alt det jeg forsømmer hos patienterne til daglig og læser den nye viden indenfor 
mit speciale. Så et eller andet sted føles det som om jeg belaster mit hoved mindre og 
min krop mere, når jeg er i nattevagt,- og omvendt når jeg er i dagvagt” (citat: 
nattevagt)

På arbejdspladser med faste nattevagter, er der risiko for at personalemøder og 
undervisning placeres på tidspunkter, hvor nattevagterne ikke eller kun en gang 
imellem har mulighed for at deltage. Hermed gives der ofte fra natarbejderen udtryk for 
at man føler sig ringere stillet eller tilsidesat som medarbejder i forhold til den øvrige 
kollegagruppe. Nattevagtsmøder kan være med til igen at opbygge tillid og 
kommunikation mellem leder og medarbejdere. Nattevagterne føler sig mere værdsat.

At det sociale aspekt for de medarbejdere, der arbejder om natten, bør vægtes, 
bekræftes i ny forskning:
En israelsk undersøgelse viser, at der over en periode på 20 år er mere end dobbelt så 
stor risiko for at den medarbejder, der føler sig socialt utilfredsstillet, dør end den 
medarbejder, som har social kontakt med kollegerne.

Der er på arbejdspladser med faste nattevagter ligeledes risiko for at den øvrige 
personalegruppes kendskab til hvilke arbejdsopgaver der bør placeres om natten og i 
rette mængder, forsvinder. Dermed kan respekten om den enkelte vagttype dale og 
arbejdsopgaver skubbes foran indtil det forventes at nattevagten ”rydder op”. 
På arbejdspladser med 2- og 3-holdsskift udvises der ofte større viden og respekt om 
alle vagttyper, idet man selv er en del af dem.

At organisere en arbejdsplads med faste nattevagter fordrer derfor en ledelse, der er 
opmærksom på både faglige, organisatoriske og sociale udfordringer i forhold til en 
”usynlig” medarbejdergruppe. 
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7. Fremtidige aspekter

Spørgsmålet om hvordan man får flest muligt til at tage imod et tilbud som eks. 
helbredssamtaler, er evig gyldigt.
Et faktum er, at udvidelsen af målgruppen ikke har ændret antallet af helbredssamtaler. 
Så godt som alle, der har modtaget samtale, har været personligt inviteret, og dermed 
indenfor den oprindelige målgruppe.
Dog tyder noget på at antallet af samtaler nogenlunde ligger på det leje man kan 
forvente, da det er samstemmende med niveauet i de øvrige regioner. Tilbuddets 
kvalitet, tilgængelighed, informationsmængde og –kanaler er dog relevante at 
gennemgå:

Informationskanalerne ud til medarbejderne er i dag alle arbejdsmiljøgrupper, sektor 
MED, Personalenet.dk, oplysning om tilbuddet på arbejdsmiljøuddannelserne samt 
direkte invitationer til de medarbejdere, der ifølge lovgivningen skal have tilbuddet.
Andre mulige infokanaler er LederNyt, information på lederuddannelsen, spot på 
PersonaleNets forside, når ny samtalerunde indledes, samt ”den gode historie” til 
personalebladet.
Der kunne fremover arbejdes mere på at afholde ”gruppemøder”. Her vil indholdet i 
mødet blive mindre personcentreret, mere om generelle tendenser og mere fokuseret 
på arbejdspladsens måde at tilrettelægge og organisere natarbejdet på, samt den 
kollegiale/sociale side af natarbejde.

Faggruppen af læger er ikke repræsenteret blandt de medarbejdere, der har modtaget 
samtale. En mulig vej til at styrke informationen til lægerne kunne være via den 
eksisterende lægesammenslutning.

Selve tilbuddet kan optimeres ved at de medarbejdere, der modtager en samtale får 
mulighed for at blive kontaktet efter en given periode, telefonisk eller via mail. Derved 
samles der op på hvor medarbejderen står i forhold til den målsætning og de 
handlinger man på mødet har drøftet, og der gives, om nødvendigt og ønsket, 
yderligere støtte til handling.

8. Ny viden om søvn, helbred og natarbejde – supervision

8.1 Natarbejde og brystkræft
Diskussionen om sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft eller ej, er pågået 
igennem flere år. Videnskabelige undersøgelser peger i begge retninger. I september 
2010 offentliggjorde Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus således resultater, der viste at 
der ikke er en kobling mellem natarbejde og brystkræft. I november offentliggjorde Det 
internationale kræftagentur, IARC, endelig sin længe ventede rapport fra 2007, hvor 
den samlede konklusion var, at der ved skifteholdsarbejde, som medfører 
døgnrytmeforstyrrelser, sandsynligvis er en forhøjet risiko for at fremkalde kræft hos 
mennesker. 

I august 2011 har Kræftens Bekæmpelse offentliggjort resultaterne af en undersøgelse 
blandt 58.000 danske sygeplejersker. Undersøgelsen tyder på at aftenarbejde ikke 
forhøjer risikoen for brystkræft, men at to eller tre-holdsskift med natarbejde øger 
risikoen næsten tre gange.
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Der er mere forskning på vej på området og Danske Regioner følger og deltager i 
udviklingen via bl.a deltagelse i Arbejdsmiljørådet og Erhvervssygdomsudvalget. Der er 
netop nedsat et nationalt ekspertpanel med det formål at vurdere undersøgelser og 
forskning om natarbejde og brystkræft yderligere. Det forventes at der i løbet af 2012 
vil forelægge en vurdering af, om der fagligt set bør laves nye anbefalinger på området.
Indtil da er anbefalingerne som nedenstående:

Der er ingen evidens for at skiftende arbejdstider uden natarbejde giver brystkræft.

Der er ingen sikre forebyggelsesstrategier i forhold til natarbejde og brystkræft.
Men indtil videre anbefaler vi at man kun har få nattevagter ad gangen, at man roterer 
skiftene med uret og at man begrænser den samlede periode med natarbejde.
Indtil videre er vi nødt til at være pragmatiske i forhold til arbejdspladsernes drift og 
vagtplanlægning ligesom medbestemmelsen og medindflydelsen for den enkelte 
medarbejder også bør tilgodeses.

Region Nordjylland følger udviklingen kontinuerligt og eventuelle nationale anbefalinger 
vil blive fulgt og videreformidlet til regionens arbejdspladser.

Ovenstående er formidlet ud i organisationen via Arbejdsmiljøforum, herunder 
sektorsikkerhedslederne.

8.2 Fremtidig forskning
Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø ansøgte i 2011 Forskningsrådet om 
finansiering af et 20-årigt projekt med det formål at kortlægge sammenhænge mellem 
natarbejde og helbred, herunder kræftrisiko. Projektet var funderet på data fra Region 
Nordjyllands ansatte indenfor alle sektorer med natarbejde. Forskningsrådet valgte ikke
at støtte projektet, men der arbejdes på at finde midler til at realisere projektet ad andre 
veje. 

8.3: Litteratur om søvn, trivsel og helbred
Natarbejde og manglende søvn er oftest to sider af samme sag. Derfor er det relevant 
at fokusere på at forbedre søvnen, men også at være opmærksom på de 
helbredsmæssige gener mangel på søvn forårsager.

Der er i 2011 udgivet to bøger om søvn; ”Søvn- ægteskab, indkomst og helbred” af 
Jens Bonke, Rockwool Fondens Forskningsenhed samt ”Søvnkuren” af Lis Lyngbjerg 
Steffensen. 
Begge bøger omhandler ny viden om biologiske processer i kroppen, der styrer og har 
indflydelse på søvn og helbred samt ydre livsstilsmæssige og fysiske påvirkninger. Her 
kan bl.a. nævnes:

 For lidt og for megen søvn forøger risikoen for en række sundheds- og 
helbredsmæssige problemer

 Kun 31 % af den danske voksne befolkning sover som anbefalet mellem 
7½-8½ time 

 Morgen/dagvagter hos B-mennesker resulterer i for lidt søvn i hverdagen. 
Det er nødvendigt at kompensere for søvnunderskuddet efter en periode 
med morgen/dagvagt. Ellers forringes indlæringsevne og hukommelse.

 Kvinder sover generelt mere end mænd. 
 Overvægtige kvinder sover mere end normalvægtige kvinder. Overvægtige 

mænd sover mindre end normalvægtige mænd. 
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 Kvinder, der motionerer ½ time om dagen, sover mindre end inaktive 
kvinder. Mænd, der motionerer ½ time om dagen, sover ½ time mere end 
mænd der ikke motionerer. 

 Røg, stress og alkohol gør ingen forskel. 
 De mennesker, der føler de har et dårligt helbred, sover mere end dem, der 

vurderer at de har et godt helbred.
 Søvn er en restitutionsperiode for legemet, specielt hjernen, hvor det 

energiholdige molekyle adenosintrifosfat (ATP) ophobes. Hjernen ”rydder 
op” under søvn. Dagens indtryk bliver flyttet fra korttids- og lagret i 
langtidshukommelsen.

 Mangel på søvn øger stresshormoner i blodet, hvilket ændrer 
biomarkørerne for betændelse i kroppen. Samtidig sænkes niveauet af 
væksthormoner.

 Der er sammenhæng mellem nerveceller, der styrer søvnen og nerveceller, 
der danner de hjernehormoner, der er involveret i appetitregulering, 
regulering af hjerte- og karkredsløb samt immunsystem 

9. Konklusion

Tilbud om helbredssamtaler for natarbejdende har været udbudt i Region Nordjylland 
for anden gang i 2010 og 2011. 
Tilbuddet er optimeret og tilpasset den erfaring og de beslutninger der er truffet på 
baggrund af 1. samtalerunde.
Antallet af medarbejdere, der har modtaget samtale, er som ventet lavere end ved 
første udbudsrunde. Dette gælder ikke kun i Region Nordjylland men er den generelle 
tendens i de øvrige regioner. Enkelte sektorer har udvist meget sparsom interesse, 
herunder Anæstesien og Ortopædkirurgien. Disse blev dog i forløbet nedlagt som 
selvstændige sektorer, og disse organisationsændringer har muligvis haft indflydelse 
på at helbredssamtaler ikke har været i fokus hos medarbejderne.
Læger indenfor målgruppen er stadig ikke repræsenteret blandt de medarbejdere, der 
har ønsket samtale. Det vil være hensigtsmæssigt at overveje en anden eller udvidet 
form for information til denne faggruppe.

Det vurderes at information og formidling har fungeret tilfredsstillende og at der 
generelt er en udbredt viden om at tilbuddet eksisterer. Der er dog mulighed for at 
udvide indsatsen yderligere med små tiltag.
Samtalemetoden forsøges hele tiden optimeret så den afspejler den enkeltes behov 
men også formår at bringe ny viden og motivation til medarbejderen.

Viden om sammenhæng mellem sygdom og natarbejde er stadig meget i fokus. Der er 
kommet enkelte nye forskningsresultater vedr. brystkræft og natarbejde, som dog ikke 
ændrer den samlede opfattelse af, at der skal mere entydige resultater til, før man med 
sikkerhed kan konkludere at der er en sammenhæng.
Region Nordjylland følger udvikling og eventuelle initiativer fra Danske Regioner nøje.

Resultaterne fra samtalerne ligger tæt op af resultaterne fra første runde. Altså tegner 
der sig stort set det samme billede af medarbejderne, de besvarelser de har givet i 
spørgeskemaet og de problematikker der er blevet talt om under samtalerne. 
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