
Din guide om  
fatigue og søvn



Visste du at mangel på søvn er en 
stor grunn til uønskede hendelser 
og ulykker på arbeidsplassen? 
Og at den eneste måten å takle 
trøtthet er å få en god natts søvn? 

Denne veiledningen gir deg informasjon om 
trøtthet, eller fatigue som vi betegner dette 
som og hvilken risiko som følger av å sove 
for lite. Vi håper den kan hjelpe deg til å 
vurdere dine egne søvnvaner og om for lite 
søvn er en risiko for deg og dine omgivelser. 
Veiledningen er rettet mot alle i og utenfor 
Shell – fra direktører til grasrota – og det 
forklarer hvordan alle trenger god søvn slik 
at vi kan holde på energien, prestere på vårt 
beste og, viktigst av alt, være trygge.



1Helse: Tretthet og søvn

Vær våken  
og trygg

Start samtalen om fatigue
Denne brosjyren og plakaten om fatigue 
inneholder viktige spørsmål for å starte 
en samtale.

Hvordan blir du påvirket av konstant å være på farten?

Når du kjører i trøtt tilstand, hva har du lagt merke til?

Hvordan gjenkjenner du fatigue? 

Hvor mye søvn trenger du?

Hvordan er dine søvnrutiner?

Se videoen vår om tretthet: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

La oss snakke om fatigue
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Hva er  
fatigue?

Fatigue er definert som tap av 
årvåkenhet eller trøtthet som 
er forårsaket av søvnmangel.

Om kroppsklokken vår 
Døgnrytme – også kjent som kroppsklokken 
vår – er den naturlige syklusen som forteller 
kroppene våre når vi skal sove, stå opp 
og spise – den regulerer mange av de 
fysiologiske prosessene våre. Omgivelsene 
våre spiller en viktig rolle, med ting som 
mangel på lys eller lyseksponering på feil tid 
som forstyrrer døgnrytmen vår og påvirker 
søvnen vår.

av voksne har søvnproblemer 
– sliter med å få tilstrekkelig hvile et 

par netter i uken eller mer

60 %
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? 
Visste du at?
Vi har ‘forbudte’ søvnsoner – det er 
vanskeligst å sovne mellom 8-12 og 
17-21
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Hovedårsakene 
til fatigue

Tid på dagen
Å være våken når kroppen din vil at du skal 
sove, som om kvelden.

Hvor lenge vi har vært våken
Jo lengre vi har vært våken, desto mer trenger 
vi å sove.

Mengde søvn vi har fått
Hvis vi ikke får den søvnen vi trenger, er det 
sannsynlig at vi vil begynne å føle oss trøtte.

? 
Beste tid å sove
Kroppsklokken vår forteller oss når 
vi skal sove. Den mest verdifulle 
tiden å sove er mellom 22 og 7
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Hvorfor er søvn så viktig?

Å få tilstrekkelig god søvnkvalitet gir deg energien og 
holder  deg i form – det kan hjelpe deg å beskytte:

 n Ytelsen din – den bidrar til minnekonsolidering, 
læring og konsentrasjon. Evnen vår til å fokusere og 
huske ny informasjon reduseres med utilstrekkelig 
søvn

 n Humøret ditt – det bidrar til å regulere humør, 
mangel på søvn kan gjøre deg gretten, overfølsom 
og snarsint

 n Den fysiske helsen din – god søvn styrker 
immunforsvaret – så du kan bli raskere frisk fra 
en forkjølelse, for eksempel. Det bidrar også til å 
regulere blodsukker og vektstabilitet ved å bevare 
en sunn balanse av hormonene som får deg til å føle 
deg sulten (ghrelin) eller mett (leptin)

 n Din egen og andres sikkerhet – det hjelper 
deg å tolke hendelser riktig, ta beslutninger, være 
oppmerksom og kommunisere

 n Livskvaliteten din – god søvn er en viktig 
byggestein for å føle deg sunn og glad
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Effektene 
av trøtthet 

Trøtthet påvirker alt, humør, 
oppmerksomhet, ytelse og helse.
Det påvirker oss når vi jobber,
kjører, sosialiserer; for å oppsummere
handler det om alle hverdagstingene
vi gjør som krever:

 n Vedvarende konsentrasjon

 n Raske reaksjoner

 n Oppmerksomhet for detaljer

 n Risikovurdering

 n Kommunikasjonssirkel

 n Se det større bildet

Jo trøttere vi er, desto mindre
oppmerksomme blir vi.
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Opp til 1 av 5 dødelige og
alvorlige trafikkulykker har trøtthet

som en utløsende faktor

250 000 personer dør på veiene 
hvert år på grunn av trøtthet

250k

1/5
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Hvordan 
sove riktig

Å få tilstrekkelig søvn av god 
kvalitet er essensielt hvis vi 
skal være på vårt beste. Hvis 
du sover godt, er det mer 
sannsynlig at du vil jobbe, 
kommunisere og kjøre sikkert.

? 
Visste du at?
Å være våken i 17 timer har 
en lignende effekt på en 
blodalkoholkonsentrasjon på 0,05 %1
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Gode råd for 
en god natts søvn

 n Kaldt, mørkt, stille soverom

 n Sørg for å få rikelig med søvn, i gjennomsnitt 
trenger vi syv til ni timer per døgn

 n Ikke still inn slumreknappen på 
alarmklokken din

 n Lag deg gode søvnvaner

 n Minimer blå lyseksponering minst en halv time 
før legging – ingen bærbare PC-er, nettbrett, 
telefoner eller TV-er på soverommet

 n Øk søvnen din i trinn på 15 minutter i uken til du 
får nok

 n Strukturer arbeidsplanen for bedre søvn
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Å takle tretthet 
på jobb er alles 
ansvar

Det er opp til alle å bidra til å redusere
risiko for trøtthet på arbeidsplassen.
Arbeidsgivere og arbeidstakere
må snakke sammen for å identifisere
problemområder og lage de
beste løsningene som vil passe for
arbeidsmiljøet og de enkeltes livsstiler.

Se videoen vår om tretthet: 
youtu.be/TH2fFeGe8Os

Start samtalen om fatigue.
Denne brosjyren og plakaten om fatigue 
inneholder viktige spørsmål for å starte 
en samtale.

La oss snakke om fatigue
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Faktorer som kan gjøre 
oss trøttere på jobb

Nattskift
Våkenhet og ytelse er på sitt laveste om natten, og 
den høyeste ulykkesfrekvensen er mellom klokken 
03 og 05. Generelt sett vil arbeidere ikke tilpasse 
seg nattearbeid – dette skyldes døgnrytmene 
deres og den akkumulerte søvnmangelen som 
kommer fra mangel på tilstrekkelig søvn i løpet av 
dagen.

Overtid
Forskning viser at overtidsarbeidere har en 61 
% høyere skadefrekvens sammenlignet med 
arbeidere i jobber uten overtid, og at risikoen for 
ikke-dødelige og dødelige arbeidsulykker øker 
etter ni timer av et langt arbeidsskift. 

Overtid etter slutten av et skift kan vesentlig 
redusere tiden som er tilgjengelig for søvn og 
resultere i søvnmangel. Overtid på planlagte 
fridager kan påvirke muligheten for å ta igjen 
søvn, som man gjerne kan bruke til å tilbakebetale 
søvngjelden.
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Mer informasjon om 
trøtthet og hvordan 
man takler det



Nettsider

 n Sleep   
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

Det er mange nyttige filmer på YouTube – 
begynn med å søke etter disse titlene:

 n How to succeed? Get more sleep – 
Arianna Huffington

 n The Big Sleep Brainwash

 n Why your brain needs sleep

 n Why sleep is critical for the body and 
brain

 n Take a break, fatigue kills (Australian 
ad, 1994)

 n Chilling video highlights fatigue driver

 n QLD Government – driver fatigue ad



Vær våken og vær 
trygg

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

Juridisk ansvarsfraskrivelse
Dette dokumentet er kun gjort tilgjengelig av informasjonshensyn og på den betingelse at (i) det ikke 
kan benyttes som grunnlagsdokument for noe av noen, verken i utførelsen av egne operasjoner eller på 
annen måte, (ii) verken Shell-selskapet som utsteder dette dokumentet, eller noen annen person eller 
selskap som arbeider med å gi ut informasjon eller data benyttet her,
(A) er ansvarlig for dets nøyaktighet eller fullstendighet, eller for anbefalinger eller råd gitt i eller enhver 
utelatelse fra dette dokumentet, eller for konsekvenser som resulterer direkte eller indirekte fra bruk av 
dette dokumentet av enhver person, selv om Shell-selskapet eller enhver annen person eller selskap som 
tidligere nevnt ikke utviste rimelig aktsomhet; eller
(B) fremme et krav, en fremstilling eller garanti, uttrykt eller implisert, om at å opptre i samsvar med dette 
dokumentet vil gi spesifikke resultater med hensyn til saken heri, eller tilfredsstille kravene i gjeldende 
nasjonale, føderale, delstatlige eller lokale lover og forskrifter; og (iii) ingenting i dette dokumentet utgjør 
medisinske råd. Hvis det er nødvendig med medisinsk hjelp, bør du oppsøke legen din. Det er anbefalt 
at hvis du opplever tretthetsrelaterte problemer, tar du opp dette med arbeidsgiveren din i tillegg til 
legen din.

Made Available by Shell

For å finne ut mer om trøtthet og hvordan 
man aktivt håndterer risikoen ta kontakt 
med Shell Helse eller Road Safety.


