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Forskning i arbejdstid på NFA

•Hvordan påvirker tilrettelæggelsen af 

arbejdstiden helbredet?

•Hvordan skal man tilrettelægge 

arbejdstiden for at minimere evt. 

negative helbredskonsekvenser?



Baggrund

• Få personer med arbejdstid udenfor normalt 

dagarbejde.

• Arbejdstiden kun bestemt en eller få gange over et 

arbejdsliv.

• Beskrivelsen af arbejdstiden er ofte unuanceret

• Ikke prospektive studier.

• Lav deltagelse i f.eks. spørgeskemaundersøgelser



Formål med DAD

• at etablere en national prospektiv database med 

valid og præcis registrering af individuel arbejdstid. 

• at give mulighed for at beskrive og undersøge 

mulige sammenhænge mellem arbejdstid, trivsel 

og helbred mv. 



Dansk ArbejdstidsDatabase
(DAD)

• Komme og gå-tider for alle ansatte i alle regioner fra  

2007-2015

• Ca. 265.898 personer 

• Ca. 300.000.000 observationer

• I 2015 er der:
• 79 % kvinder

• 17 % under 30 år, 48 % mellem 30-50 år og 35 % over 50 år

• 46 % plejepersonale og 9.5 % læger

2,5 km



Variabler i DAD (Arbejdstid)

• Arbejdstid  
• Tidspunkt og dato for 

komme- og gåtid

• Overarbejde

• Rådighedsvagter

• Fravær
• Arbejdsskade

• Barselsorlov og 

adoptionsfravær

• Ferietimer inkl. 6. ferieuge

• Pårørende syg

• Syg
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Variabler i DAD 
(personniveau pr år)

• Cpr-nummer

• Institution, afdeling, region

• Stilling (DISCO)

• Beskæftigelsesdecimal



Spørgeskema 
(3 regioner, 2016)
• 57 % arbejder eller har arbejdet om natten

• 42% har aldrig arbejdet om natten

• Højde: 170.6 cm (sd = 8.1 cm) 

• Vægt: 73.2 kg (sd = 15.1 kg)

• Gennemsnitligt alkoholindtag: 3.2 enheder (sd = 4.1 enheder)

• 56 % har aldrig røget

• 22 % er helt sikkert morgenmennesker og 11 % er helt sikkert

aftenmennesker



Vagtstart x vagtlængde 
(plejepersonale, 2013)



Vagtstart x vagtlængde 
(plejepersonale, 2013)



Vagtstart x vagtlængde 
(plejepersonale, 2013)



Vagtstart x vagtlængde 
(plejepersonale, 2013)



Eight definitions of night work:
Definitions specifying a period of working time during night
1) at least 3 hours of work between 24:00 and 05:00 (Stevens et al. 2011; ref.)

2) the entire period between 24:00-5:00 (Pesch et al. 2010)

3) between 24:00-06:00 (Lie et al. 2011)

4) ≥3 hours between 23:00–06:00 (Härmä et al. 2014)

5) any hour between 01:00-04:00 hours (Schwartzbaum et al. 2007)

Definitions based on starting and/or ending time of shift
6) beginning work after 19.00 and leaving work before 09:00 (graveyard shift) (Davis et al 

2001; O´Leary et al. 2006. Hansen et al. 2012)

7) starting between 19:00-4:00 and ending after 01:00 (Garde et al. 2012)

8) starting work after 22:00 hours (and before 6:00) (Pronk et al. 2010)

AH Garde et al.. Chronobiol.Int. 33 (6):295-298, 2016.



Results

4.51 4.5

1 2 11 13 4 5

11 16 7 8

Definitions specifying a period of working time during night

Definitions based on starting and/or ending time of shift

AH Garde et al.. Chronobiol.Int. 33 (6):295-298, 2016.



Styrker og begrænsninger
• Detaljeret beskrivelse af arbejdstid

• Høj validitet

• Stor kohorte (alle regioner), mange med skæve arbejdstider

• Mulighed for individuel opfølgning i registre

• Kun regionsansatte

• Sparsom info om arbejdstid før 2007 og perioder udenfor 

regionerne



Andre studier
• Kvinder med natarbejde indenfor de sidste 5 år har ikke 

umiddelbart en øget risiko for brystkræft sammenlignet med 

kvinder, som arbejdede om dagen. Der kan dog være 

konsekvenser på længere sigt (HT Vistisen et al. Scand J Work 

Environ Health 43 (1):59-67, 2017).

• Igangværende studier af sygefravær, mentalt helbred, 

graviditetskomplikationer (mor og barn), hjertekarsygdom, 

førtidspension og ulykker
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