
Din guide om 
træthed og søvn



Vidste du, at søvnmangel er 
blandt hovedårsagerne til 
arbejdsulykker? Og at vi kun kan 
tackle træthed på én måde? At 
prioritere vores nattesøvn! 

I denne guide kan du blive klogere på 
træthed og de farer, der følger med. 
Vi håber den bliver et springbræt til at 
kickstarte dit Fatigue Risk Management 
Programme (program for styring af 
træthedsrisici) – hvis du ikke allerede 
er i gang. Guiden henvender sig til alle 
både i og uden for Shell – fra topledere til 
ekspedienter – og den forklarer, hvorfor 
vi alle har behov for at sove for at holde 
energiniveauet oppe, yde vores bedste og 
frem for alt: passe på os selv.
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Klar i hovedet og 
sikker

Tal om træthed
Denne folder og samtaleplakaten kan 
hjælpe med at præcisere problemerne.  
Her finder du nogle spørgsmål, der kan 
sætte gang i samtalen:

Hvordan påvirker det dig at være i gang konstant?

Hvad har du bemærket, når du sidder bag rettet og er 
træt?

Hvad er tegnene på træthed? 

Hvor meget søvn har du brug for?

Hvad er din sengetidsrutine?

Se vores video om træthed: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Lad os tale om træthed
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Hvad er 
træthed 
egentlig?

Træthed defineres som 
svigtende opmærksomhed 
eller døsighed forårsaget af 
søvnmangel.

Vores indre ur 
Circadianrytmen – også kendt som 
døgnrytme eller det indre ur – er den 
naturlige cyklus, som giver vores krop 
besked, når vi skal sove, stå op og spise. 
Den regulerer mange af vores fysiologiske 
processer. Her spiller vores omgivelser en 
meget vigtig rolle, fx kan mangel på lys 
eller for meget lys på det forkerte tidspunkt 
forstyrre vores døgnrytme og ødelægge 
vores søvn.

af alle voksne har 
søvnproblemer – dvs. har 

mindst et par gange om ugen svært 
ved at få en god nattesøvn

60 %



3Sundhed: Træthed og søvn

? 
Vidste du det?
Vi har "forbudte" sovezoner – det 
er sværest at falde i søvn mellem kl. 
8 og 12 og mellem kl. 17 og 21
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Vigtigste årsager til 
træthed

Tidspunkt på dagen
At være vågen, når din krop vil have dig til at 
sove, altså om natten.

Mange vågne timer i træk
Jo flere timer vi har været vågne, jo flere timers 
søvn har vi brug for.

Ikke sovet nok
Hvis vi ikke får den søvn, vi har behov for, 
begynder vi sandsynligvis at føle os trætte.

? 
Bedste søvntimer
Vores indre ur fortæller os, hvornår vi skal sove. 
Vi får mest ud af vores søvn mellem kl. 22 og 07
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Hvorfor er søvn så vigtig?

Tilstrækkelig søvn af god kvalitet holder dig frisk og 
sund – det kan hjælpe på: 

 n Din præstation – god søvn giver bedre 
hukommelse, indlæring og koncentration. Vores 
evne til at fokusere og modtage og huske ny 
information svækkes, hvis vores søvn er utilstrækkelig

 n Dit humør – søvn regulerer vores humør, så 
søvnmangel kan gøre os irritable, sårbare og 
pirrelige

 n Din fysiske sundhed – god søvn booster 
immunforsvaret – så du f.eks. hurtigere kommer dig 
oven på en forkølelse. Søvn hjælper også med at 
regulere dit blodsukker og stabilisere vægten, da 
de hormoner, som får dig til at føle sult (ghrelin) eller 
mæthed (leptin), holdes i en sund balance

 n Din egen og andres sikkerhed – når du er 
udhvilet, er du bedre til at analysere situationer, tage 
beslutninger, være opmærksom og kommunikere

 n Din livskvalitet – god søvn er en meget vigtig 
byggesten til en sund krop og psyke
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Konsekvenser af 
træthed

Træthed går ud over alt – fra humøret 
til vores generelle opmærksomhed, 
præstation og sundhed. Det har 
altså en negativ virkning på os, når 
vi arbejder, kører bil, er sammen med 
andre mennesker osv. – altså alt det, 
vi gør i vores dagligdag, som kræver:

 n Vedvarende koncentrationen

 n Hurtig reaktionsevne

 n Omhyggelighed

 n Risikovurdering

 n Tydelig kommunikation

 n Overblik

Jo mere trætte vi er, jo mindre klare er 
vi i hovedet.
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Op mod 1 ud af 5 alvorlige 
trafikuheld eller dødsulykker 
i trafikken har træthed som 

medvirkende faktor

250.000 dør i trafikken hvert år 
pga. af træthed

250k

 1/5
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Sov rigtigt

Det er altafgørende, at vi får 
kvalitetssøvn og nok af den, 
hvis vi skal have det godt. 
Sover du godt, er det mere 
sandsynligt, at du arbejder, 
kommunikerer og kører godt.

? 
Vidste du det?
Effekten af at holde sig vågen i mere 
end 17 timer i træk er cirka den samme 
som en alkoholpromille på 0,05 %1
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Bedste råd til en god 
nattesøvn

 n Køligt, mørkt og roligt soveværelse

 n Sørg for at få masser af søvn – vi har i 
gennemsnit behov for 7-9 timer i døgnet

 n Brug ikke snooze-knappen på din alarm

 n Følg din sengetidsrutine

 n Minimer eksponering for blåt lys mindst en time 
før sengetid – ingen computer, tablet, mobil 
eller fjernsyn i soveværelset

 n Sov 15 minutter længere hver dag, indtil du 
føler, du får nok søvn

 n Få styr på dine arbejdstider, så du kan koble fra 
før sengetid
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Det er alles ansvar 
at tackle træthed 
på arbejdet

Vi skal alle sammen hjælpe med at 
mindske træthed på vores arbejdsplads. 
Arbejdsgivere og medarbejdere er 
nødt til at tale sammen for at udpege 
problemområderne og finde de bedste 
løsninger, som passer til arbejdspladsen 
og den enkeltes livsstil.

Se vores video om træthed: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Tal om træthed
Denne folder og samtaleplakaten kan 
hjælpe med at præcisere problemerne. Her 
finder du nogle spørgsmål, der kan sætte 
gang i samtalen.

Lad os tale om træthed
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Faktorer, som kan øge 
træthed på arbejdet

Nattevagter
Vores opmærksomhed og præstationsevne 
er på sit laveste om natten, og den højeste 
ulykkesrate er mellem kl. 03 og 05. Og generelt 
er det sjældent, at man vænner sig til at arbejde 
om natten – det skyldes kroppens døgnrytme, 
og at man opbygger et søvnunderskud pga. 
manglende søvntimer om dagen.

Overarbejde
Forskning viser, at raten af tilskadekomne blandt 
folk, der arbejder over er 61 % højere end for 
folk, som ikke har overarbejde. Den viser også, 
at risikoen for arbejdsulykker, både med og uden 
dødelig udgang, stiger efter ni timers arbejde. 

Ekstra arbejdstimer kan betyde, at vi må skære 
drastisk ned på de timer, vi har tilgængelig til 
søvn, hvilket fører til søvnunderskud. Arbejde 
på fridage kan fratage os muligheden for 
at indhente søvn, som nogle bruger som 
kompensation for deres søvnunderskud.
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Mere information om 
træthed, og hvordan 
du takler det



På nettet

 n Søvn  
www.myfitnesspal.com

 n IOGP – International Association of Oil 
& Gas Producers  
www.iogp.org

 n EI – Energy Institute  
www.energyinst.org

 n API – American Petroleum Institute 
www.api.org

 n IOM3 – International Minerals & 
Mining Association 
www.iom3.org

Videoer

Der findes mange nyttige videoer på 
YouTube – prøv f.eks. at søge på følgende 
titler:

 n How to succeed? (hvordan får man 
succes?) Get more sleep (få mere søvn) 
– Arianna Huffington

 n The Big Sleep Brainwash (den store 
søvnhjernevask)

 n Why your brain needs sleep (hvorfor din 
hjerne har brug for søvn)

 n Why sleep is critical for the body and 
brain (hvorfor søvn er altafgørende for 
krop og hjerne)

 n Take a break, fatigue kills (tag en pause, 
træthed koster menneskeliv) - Australsk 
reklamekampagne, 1994

 n Chilling video highlights fatigue driver 
(uhyggelig optagelse af en døsig fører)

 n QLD Government – driver fatigue ad 
(reklamekampagne om træthed og 
kørsel)



Klar i hovedet og 
sikker

Kilder
1.  Driving for Work: Managing Fatigue Risks, RSSB 

Ansvarsfraskrivelse
Alt indhold i denne folder stilles udelukkende til rådighed som oplysningsmateriale og på betingelse 
af, at man er indforstået med og accepterer, at (i) ingen må forlade sig på det i forbindelse med deres 
egne handlinger eller på anden vis; (ii) hverken Shell-virksomheden, der udsender nærværende 
dokument, eller nogen anden person eller virksomhed, der har været med til at levere oplysninger 
eller data, der er brugt i nærværende dokument,
(A) er ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden, eller for anbefalinger eller råd, der gives i 
eller udeladelser fra dette dokument, eller for nogen direkte eller indirekte følger af nogen persons 
brug på nogen måde af dette dokument, på trods af at Shell, eller enhver anden person eller 
virksomhed nævnt i de foregående eventuelt ikke har udvist rimelig omhu; eller
(B) fremsætter nogen påstande, erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller implicitte, om, 
at man ved at handle i overensstemmelse med dette dokument vil opnå bestemte resultater i relation 
til dette dokuments emne, eller at kravene i gældende nationale, føderale, statslige eller lokale love 
og regler er blevet opfyldt; og (iii) intet i dette dokument må opfattes som lægefaglig vejledning. Hvis 
du har behov for lægefaglig vejledning, skal du opsøge en læge. Hvis du har træthedsrelaterede 
lidelser, anbefaler vi, at du henvender dig til din arbejdsgiver og din læge.

Made Available by Shell

Få mere at vide om Træthed, og hvordan 
du aktivt kan håndtere risici – kontakt 
Shell Health (Shell-sundhed) eller Road 
Safety (vejsikkerhed).


