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Utgangspunkt
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– Arbeidsmiljøloven er en helselov

– Skal snakke om mulig 
helseeffekter av arbeidstid

– Sykdom

– Arbeidstidens eventuell 
påvirkning på ulykkesrisiko kan 
også ha helseeffekter

– Ulykker



Forsvarlige arbeidstidsordninger

Behov for informasjon, veiledning,
anvendelse av kunnskap og bidra til
kunnskapsutvikling:

– Hvorfor sikre forsvarlige arbeidstidsordninger?
– Hvordan sikre forsvarlige arbeidstidsordninger



Uregelmessig arbeidstid

– En av fire arbeider skift eller turnus i hovedjobben sin.
– Antallet som arbeider skift eller i turnus øker. 
– Arbeidets art bestemmer organiseringen.
– Flest kvinner som arbeider skift eller i turnus.
– Flere blant yngre arbeidstakere.
– Mange ønsker å arbeide skift/turnus (?)

Bygg/anlegg:  25-30% arbeider overtid (SSB)
– Overtid betyr lange arbeidsdager

– Levekårsundersøkelsen indikerer at:

• 7% innen bygg og 

• 10 % innen anlegg 

vanligvis arbeider over 48 timer en vanlig arbeidsuke



Arbeidstid
Risikoøkning knyttet til sykdom og ulykker:

– Mange påfølgende skift
– Mange påfølgende nattskift
– Få hviletimer mellom skift
– Skiftrotasjon mot klokka
– Lange arbeidsøkter
– Mange timer pr. uke





Helse

Sykdom og ulykke



Helsekonsekvenser (eksempler)

Effektene må ses i forhold til individ-, samfunns- og 
virksomhetsnivåene.

– Lange arbeidsdager
– Ulykkesrisiko, negative psykiske effekter, hjerte-karsykdom.

– Lange arbeidsuker
– Søvnforstyrrelser, negative psykiske effekter.

– Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)-rapporter 2008 og 2016
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• Lange arbeidsdager og -uker
• Eventuelt nattarbeid

↓ ↓

Potensielt uforsvarlige arbeidstidsordninger

↓ ↓

Kan gi økt risiko for:

• Ulykker med anleggsmaskiner
• Fallulykker ved arbeid i høyden
• Ulykker ved kryssende arbeidsoperasjoner
• Ulykker under arbeidsoperasjoner med løfteutstyr
• Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Sentrale utfordringer i bygg- og anleggsbransjen



Eksempler på sykdommer man mener kan skyldes 

arbeidstidsordninger

• Psykiske plager

– Søvnvansker, utbrenthet

• Hjerte- og karsykdom (etter mange år med belastende arbeid)

• Sukkersyke (mulig økt risiko for skiftarbeidere)

• Mage- og tarmplager (mulig ved nattarbeid)

• Muskel- og skjelettplager (selvrapportert)

• Kreft (Danmark: fokus på nattarbeid og brystkreft)
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Forskning
Sammensatte vurderinger av effekter

– Direkte og indirekte effekter på helse

– Mange faktorer kan ha betydning:
– Alder 
– Motivasjon
– Arbeidets art

Forskning pågår:

• Kreftforekomst

• Påvirkning immunsystemet



Ansvar
AML § 10



Arbeidsmiljølovens kap 10

§ 10-2 forsvarlighetskravet

«Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller 

psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.»

• Dette er et absolutt krav og kan ikke fravikes

• Kan medføre at lovens maksimale rammer ikke kan utnyttes

• Vurdering av forsvarligheten skal inngå som en del av virksomhetens løpende HMS-arbeid
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Arbeidstidsordninger som særlig bør undersøkes

• Ordninger som avviker fra lovens utgangspunkt og normal døgnrytme, må undersøkes 
nærmere

• Arbeidstakere i skift eller turnus
• Overtidsarbeid
• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid
• Nattarbeid

• Sjekk alltid arbeidsplaner:
• Som har mer enn 50 timer per uke. 

• Arbeidstilsynets praksis:
• Maks 10,5 timer daglig arbeidstid
• Maks 60 timers ukentlig arbeidstid
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Kartlegging og risikovurdering

Kartlegge og vurdere risikofaktorer med utgangspunkt i forholdene på den enkelte 
arbeidsplassen – for eksempel :

• Arbeidets art (oppgaver, krav til årvåkenhet, forholdet mellom aktiv og passiv tjeneste)
• Om arbeidet kan utføres sikkert selv om arbeidstakeren er sliten eller trett
• Balanse mellom arbeidsliv og sosialt liv

• Kartleggingen må ta hensyn til den enkelte arbeidstaker – for eksempel alder, 
helsetilstand, familieforhold…
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Arbeidstid – hvem har ansvaret?

•Arbeidsgiver har hovedansvaret

– for at arbeidstidsbestemmelsene blir etterlevd 

– at arbeidstidsordningene er fullt forsvarlige

– § 10-7 oversikt over arbeidstiden er helt sentral for å kontrollere og påse at arbeidstiden 

til enhver tid er innenfor rammene av avtale, forskrift, lov og forsvarlighet

I tillegg har følgende en sentral rolle:

– Tillitsvalgte 

– Verneombud 

– Arbeidsmiljøutvalg

– Arbeidstaker
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Byggherreforskriften § 9 bokstav h Hvor langt går plikten?

• Byggherren skal stille krav om 
forsvarlige arbeidstidsordninger

• Gjelder ved: 

• planlegging,
• prosjektering 
• utførelse

• Planlegging og prosjektering:
• Tilstrekkelig tid
• En del av anbudet
• Entreprenør som er langpendlere?
• «Åpningstider» på byggeplass

• Oppfølging underveis
• Risikokartleggingen
• SHA-plan.
• Byggemøter
• Koordineringsarbeidet
• Utvide tidsfrister
• Innhente timelister

• Tommelfingerregel: 
• Sjekk alltid arbeidstid utover;
• 50 timer per uke. 

Hvordan kan byggherren oppfylle sine plikter?



Forebyggende perspektiv

•Effekten av at arbeidstidsordningene er belastende viser 

seg ikke før etter at arbeidstakerne har hatt 

arbeidstidsordningen i noe tid.

•Forsvarlige arbeidstidsordninger er derfor en del av det 

forebyggende arbeidet for å få et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø.
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Konklusjoner:

– Det er et arbeidsmedisinsk grunnlag for å regulere arbeidstid

– Det vi redusere ulykkesrisiko og forebygge sykdom.
– Viktig å samarbeide om gode arbeidstidsordninger
– Tilstrebe tilpasset og helhetlig perspektiv (individ, virksomhet og samfunn)
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– Har arbeidstida noe med helsa å 
gjøre?

– Ja, både på godt og vondt!


