
28 Politiidræt nr. 6   2015

Hvorledes kan skifteholdsarbejde  

De studerende fra Mo3-14-3 afleverede i løbet af deres modul 

3 ophold en gruppeopgave i faget ”Fysisk uddannelse, magtan-

vendelse og nødværge”. Opgaven skulle omhandle et af de ar-

bejdskrav, som de havde oplevet i deres praktikperiode. Jeg har 

i nedenstående artikel ladet mig inspirere af de mange gode 

skriftlige opgaver, som jeg har modtaget i den forbindelse. 

DØGNRYTME

De fleste mennesker sover bedre om natten end om dagen. Én 

af årsagerne er, at mennesker er  udstyret med et biologisk ur, 

der er styret af, hvornår det er lyst, og hvornår det er mørkt. Det 

betyder, at kroppen helt automatisk, bl.a. gennem regulering 

af kropstemperatur, gør sig klar til at restituere på bestemte 

tidspunkter. Af samme årsag oplever mange natarbejdere en 

døsighed og bliver ”kolde” omkring kl. 4, hvilket er det tidspunk-

tet, hvor kroppen normalt har den laveste temperatur i døgnet 

(Hansen 2008).

Problemet med natarbejde opstår primært, når den normale 

døgnrytme forstyrres, og når politibetjenten ikke får sovet til-

strækkeligt. Eftersom politibetjentens natarbejde også påvirker 

resten af familiens hverdag, kan det være medvirkende til, at 

de fleste sover 1-3 timer mindre end normalt efter en nattevagt 

(BAR 2007, s. 5 og Hansen 2008). Det kan være på grund af 

uro i huset, lys i soveværelset, telefonen der ringer, eller fordi 

man er blevet ”for vågen”, inden der var mulighed for at komme 

i seng.

FYSIOLOGI

Mange politibetjente har skiftende arbejdstider, hvilket fysiolo-

gisk kan belaste kroppen og politibetjentens sundhed. Når poli-

tibetjente arbejder om natten, forskydes døgn- og søvnrytmen, 

hvilket har negativ effekt på nogle af de hormoner, som dannes 

i kroppen (Garde 2006: s. 5).  Jo flere nattevagter i træk, des 

større er belastningen.

Et af de hormoner, der påvirkes af natarbejde, er melatonin. 

Dette hormon antages at have en regulerende effekt på politi-

betjentens følelse af søvnighed og derfor også på døgnrytmen. 

Produktionen af melatonin fremmes, imens vi sover i mørke, 

hvorfor hormonet omtales som ”søvnhormonet”. I forbindelse 

med natarbejde udsættes kroppen ofte for en kraftig lyspåvirk-

ning, hvilket har en hæmmende effekt på produktionen af mela-

tonin, hvilket således kan få betydning for politibetjentens søvn 

(Garde 2006: s. 5 og BAR 2007, s. 5).

Et andet hormon, som også påvirkes under natarbejdet, er 

stresshormonet kortisol. Mængden af kortisol stiger sidst på 

natten og er størst om morgenen (Garde 2006: s. 6). Kortisol 

dannes naturligt i kroppen, og produktionen af kortisol øges i 

takt med, at kroppen føler sig stresset. Ved kortvarig stresspå-

virkning falder kortisolproduktionen igen, men fastholdes krop-

pen i konstant stresspåvirkning, som ved konstant skiftende 

arbejdstider, kan dette på sigt medføre en lang række følgesyg-

domme (Hansen 2008 og Haus 2006: s 489 f.).

Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., Idrætskonsulent ved Politiskolen.
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de   påvirke politibetjentens krop?

»

LANGSIGTEDE KONSEKVENSER

Resultater fra undersøgelser omkring natarbejde og helbreds-

problemer viser, at personer med skiftearbejde (natarbejde) har 

ca. 40 % større risiko for hjerte-karsygdomme end personer 

med almindeligt dagarbejde. Årsagssammenhængen er ikke 

fuldt belyst, men manglende fysisk aktivitet og øget udvikling 

af fedme er mulige årsager (Lie 2014, s. 73 f.). Natarbejdere 

har 20 % større risiko for at få tyktarmskræft samt 30 – 40 % 

større sandsynlighed for at få endetarmskræft (BAR 2007, s. 

5-7). Der er yderligere undersøgelser, der viser en øget mængde 

tilfælde af brystkræft og andre kræftformer hos natarbejdende 

kvinder (Lie 2014, s. 84 ff.), og der er observeret en større risiko 

for udvikling af udbrændthed, stress og depression mm. (Lie 

2014, s. 64 ff.)

SIKKERHED

Et studie fra USA og Canada har vist, at 40 procent af den 

nordamerikanske politistyrke havde søvnproblemer i forbindelse 

med natarbejde. Dette påvirkede den almene sundhed, arbejds-

præstation og sikkerheden (Rajaratnam 2011).

Når politibetjenten er træt, er der en risiko for, at nogle situatio-

ner vurderes anderledes, end hvis politibetjenten ikke er træt, 

hvilket kan påvirke både arbejdspræstation og sikkerhed. Der-

udover bliver reaktionstiden langsommere (Lie 2014, s. 18 f, 36 

f. og 46 samt Violanti 2012, s. 217 ff.). En undersøgelse viser, 

at personer der har været vågne i mere end 17-18 timer, kan 

have en reaktionstid, som kan sammenlignes med personer, 

som har en alkoholpromille på 0,5 (Dansk Metal, 2013: 5-6). 

Dette er problematisk i forhold til søvnproblemer og søvnman-

gel i forbindelse med natarbejde, hvor der er risiko for at være 

vågen i længere tid af gangen. Udførelsen af arbejdet samt 

bilkørsel, både privat samt på arbejdet, kan derfor blive proble-

matisk. 

Natarbejde er en naturlig del af arbejdet for mange politibe-

tjente. Set i lyset af de arbejdsmæssige, sundhedsmæssige og 

familiære/personlige problemer natarbejdet også kan føre med 

sig, er det af yderste vigtighed, at der gøres mest muligt, for at 

modvirke disse problematikker. Hvad den enkelte politibetjent 

kan gøre, vil jeg beskrive i min næste artikel. 
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Nedenstående artikel er anden og sidste del af serien om nat-

arbejde. Jeg har også ved udarbejdelsen af denne artikel ladet 

mig inspirere af de mange gode artikler, som jeg har modtaget i 

forbindelse med udprøvningen af klasserne fra Mo3-14-3 i ”Fy-

sisk uddannelse, magtanvendelse og nødværge”. 

Allerede 1567 blev der i København besluttet at antage og af-

lønne en fast styrke af ” duelige karle” til at varetage funktionen 

som natvægtere og gennemføre lettere form for ordenshånd-

hævelse (Redlich 1982, s. 32). Natarbejde har således i lang 

tid været en naturlig del af politijobbet. Nogle klarer dette uden 

større problemer, og andre kæmper med den del af arbejdet.

Undersøgelser viser, at unge, veltrænede, ikke rygende, ikke 

overvægtige singler klarer skifteholdsproblematikken bedst 

(BAR 2007, s. 8 og Herfeldt 2006, s. 51 ff). Årsagen kan være, 

at de måske ikke har de samme familiære forpligtigelser som 

par eller børnefamilier. Det kan for eksempel være aflevering og 

afhentning af børn, madlavning på faste tidspunkter og de deraf 

følgende problemer med at få sovet og motioneret tilstrække-

ligt. Denne artikel vil primært beskæftige sig med, hvad den en-

kelte politibetjent kan gøre, for at mindske de kort- og langsigte-

de problemer samt negative følgevirkninger af natarbejdet. 

I forbindelse med vagtplanlægningen af de enkelte vagter, er 

det en fordel, hvis den er struktureret efter det biologiske ur. 

Det vil sige, at vagterne følger princippet om dag-aften-nat. 

Denne struktur kan være med til, at det efter flere vagter med 

natarbejde tager mindre tid for den enkelte at omstille sig til den 

”normale” dagsrytme (Hansen:2008). Planlæg ikke mere end 

højst tre nattevagter i træk. Dette påvirker kroppen mindre, og 

politibetjenten kan hurtigere få indhentet den manglende søvn 

(Dansk Metal, 2013: 4). 

Når politibetjenten kommer hjem fra en nattevagt, er det en 

fordel at gå i seng inden kl. 10 om formiddagen og sove mindst 

fire timer i streg. Derudover kan man, inden man tager på ar-

Hvorledes kan politibetjente mindske  
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e  følgevirkningerne af natarbejde?

bejde, tage en lur/powernap på max. 20-30 minutter. For at 

optimere søvnen kan politibetjenten med fordel have faste so-

veritualer samt sørge for, at forstyrrende elementer mindskes 

mest muligt. Det kan ske ved at bruge mørklægningsgardiner, 

eftersom et mørkt rum forbedrer muligheden for en tungere 

søvn. Søvnen forbedres ved at sove i et så stille miljø som mu-

ligt, hvorfor ørepropper anbefales til at mindske risikoen for 

udefrakommende støj i dagstimerne. At sove i et køligt rum, 

kan forbedre søvnen (Jeffreys, 2005: 82). På sommerdage kan 

man evt. have en blæser kørende på lavt niveau, eller sove i et 

køligere lokale. 

Fysisk aktivitet kan være med til at forebygge nogle af de ne-

gative følger ved natarbejde. At være i god fysisk form har en 

positiv påvirkning af kroppens restitutionsevne, arbejdet føles 

lettere og søvnkvaliteten forbedres. Således kan aktiviteten bru-

ges i forebyggelsen og behandlingen af den stress, som krop-

pen udsættes for i forbindelse med natarbejde. Fysisk aktivitet 

forbedrer kroppens mulighed for at nedbryde stresshormoner 

herunder blandt andet kortisol, og styrker politibetjentens knog-

ler, muskler, led og immunforsvar. 

Desuden forbedres politibetjentens mentale velvære. Fysisk ak-

tivitet modvirker depression, mindsker antallet af angsttilfælde, 

mindsker stress, forbedrer humøret og mindsker risikoen for 

at udvikle demens (Fox 1999, s. 411 ff. og Pedersen & Saltin 

2003, s. 173 f.).

Fysisk aktivitet forbedrer konditionen og nedsætter blodtryk-

ket, hvilket mindsker den belastning, som hjerte- karsystemet 

udsættes for og mindsker risikoen for alvorlige hjerterytmefor-

styrrelser. Fedtmængden i blodet, kolesteroltallet og kroppens 

fedtprocent mindskes, og vægtkontrollen forbedres. Det er med 

til at nedsætte risikoen for hjerte-karsygdomme, åreforkalkning, 

blodpropper mm. Politibetjente har yderligere fordel af fysisk 

aktivitet, eftersom den forbedrer musklernes stofskifte og suk-

kerstofskifte, hvilket mindsker risikoen for type-2 diabetes mm. 

(Pedersen & Saltin 2003, s. 87 ff.)

Kosten er en væsentlig faktor i forbindelse med at mindske 

ubehaget ved natarbejde. Fra flere organisationer anbefales 

det, at man følger de almindelige kostråd om sund kost med 

tre store måltider og to-tre mellemmåltider (Linding 2001, s. 2). 

Tidspunkterne politibetjenten spiser på, er med til at fastholde 

døgnrytmen, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at spise mindst et 

måltid på samme tid hver dag. 

Om natten er fordøjelsessystemet i ro, og mange oplever derfor 

mavegener ved indtagelse af mad på dette tidspunkt af døgnet. 

Det er meget individuelt, hvilke kostvalg, som fungerer for den 

enkelte. Normalt anbefales dog at undgå energitunge fødevarer 

om natten og i stedet indtage lette måltider såsom; frugt, grønt, 

suppe, knækbrød, mælkeprodukter og magre kødprodukter. Det 

anbefales også, at politibetjenten ikke drikker kaffe de sidste 

ca. 4 timer før vagtskifte. Årsagen til dette er, at koffeinen, som 

blandt andet findes i kaffe, kan medføre at den efterfølgende 

søvn bliver mere overfladisk og at produktionen af melatonin 

mindskes (Linding 2011, s. 3 og Dansk Metal, 2013: 10).
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