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forskningsprosjekt: Takket være et unikt forskningsprosjekt ved Rockwool i Moss er det 
slått fast at regelmessig trening gir skiftarbeidere bedre helse og bedre søvn. Skiftarbeider Arild Sæterdalen 
(t.h.) har vært en ivrig deltager i prosjektet og er glad for resultatene.  side 20-21

trening gjør godt 
for skiftarbeidere 

storsCorer 
ute i lang tid 
Sebastian Pedersen med 
sju MFK- mål på 10 
kamper er ute lenge med 
korsbåndskade. side 18

Ber eldre ut 
på middag
Takket være nye midler 
kan Vålers ordfører 
Reidar Kaabbel be eldre 
på middag.   side 4-5

jonas fikk 
drømmejoBB 
Jonas Tjærnsrød har blitt 
ny trommeslager i 
Backstreet Girls og synes 
det er en ære.  side 24
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De siste tre årene har 
Arild Sæterdalen (59) 
og andre skiftarbei-
dere vært del av et 
stort forskningspro-
sjekt. Resultatene 
gleder 59-åringen fra 
Moss.
Pia Charlotte Fredriksen
pia.fredriksen@moss-avis.no

– Jeg har sett resultatene og 
derfor klarer jeg å opprettholde 
det, sier Arild Sæterdalen (59) 
til lokalavisen. 

Mossingen har jobbet som 
skiftarbeider på Rockwool de 
siste 16 årene, i tillegg til en 
femårsperiode før det. I mange 
år har arbeidstidene vært når 
de aller fleste sover, og han har 
lenge slitt med søvnproblemer.

Et prosjekt som startet for tre 
år siden, hvor man har sett om 
fysisk aktivitet kan gi en helse-
gevinst hos skiftarbeiderne, 
har vist seg å snu hverdagen til 
Sæterdalen til det bedre.

– Landet vårt drives av skift-
arbeidere, blant annet helseve-
senet og nødetatene, men alle 
artikler skriver at det er viktig å 
legge seg til «riktig tid». Ingen-
ting om dem som jobber skift. 
Det hjelper ikke meg, og jo el-
dre jeg blir, jo verre har det blitt. 
Derfor ble jeg med som deltaker 
– for å se om jeg kunne gjøre 
noe, forklarer han.

De siste årene har han derfor 
gjort endringer i spisetider og 
har det helt mørkt på soverom-
met, men det er uansett én ting 
som gir mest overskudd: tre-
ning.

– Dette livet har jeg lært å leve 
med og jeg er på jobb når alle 
andre er hjemme, men det er 
slitsomt å ikke ha energi. De 
siste årene har jeg fått soveta-
bletter for å sove de få timene 
jeg kan.

"
Landet vårt 
drives av skift-
arbeidere, blant 

annet helsevesenet og nø-
detatene, men alle artikler 
skriver at det er viktig å 
legge seg tl «riktig tid»
Arild sæterdAlen
Skiftarbeider hos Rockwool

– Prosjektet har gitt meg mye og 
satte alt i gang. Trening gjør at 
kroppen min holdes oppe, og 
jeg har nå energi til mer enn å 
bare spise, dra på jobb og sove. 
Ikke minst så sover jeg bedre.

– Hadde du trodd at noe så 
enkelt skulle ha en så stor effekt 
på helsen din?

– Nei, jeg hadde vel håpet det 
fantes en pille som gjorde at jeg 
slapp å trene, sier han spøke-
fullt.

59-åringen er nemlig ikke så 
glad i trening, men holder hjer-
tepumpa i gang med enten er-
gometersykkel, gåturer i sko-
gen eller styrketrening med 

egen kroppsvekt – alt hjemme, 
men på ønskelisten står også 
treningsmulighet i arbeidsti-
den. Minimum er 17 minutter 
tre ganger i uken, men Sæterda-
len prøver å få til en halvtimes 
tid til tre kvarter hver økt.

– Treninga har gjort at jeg ser 
lysere på livet og er blidere. Om 
fem år går jeg av med pensjon 
og jeg vil holde helsa god gjen-
nom trening, så jeg får noen 
flotte år med kona.

skiftarbeid kan forstyrre 
biologisk klokke
Marit Skogstad, overlege og 
forskningssjef ved Statens ar-
beidsmiljøinstitutt (STAMI), 
har ledet forskningsprosjektet 
hvor også Ringvoll bedriftshel-
setjeneste, sammen med kar-
diolog Per Anton Sirnes og pro-
fessor ved Høyskolen Kristia-
nia, Asgeir Mamen, har deltatt 
som samarbeidspartnere. Blo-
det er undersøkt ved Ullevål sy-
kehus, der Hans Christian Aas 
har hatt ansvaret.

I prosjektet har man under-
søkt om skiftarbeid kunne på-
virke risikofaktorer for hjerte 
og karsykdom. Vel 100 ansatte 
på Rockwool i Moss og Glava 
har deltatt.

Årsaken til at skiftarbeid kan 
øke faren for hjerte og karsyk-
dommer, kan enkelt forklart 
være fordi mennesker er «dag-
dyr», ifølge overlegen.

– Når vi er våkne om natten 
kan det forstyrre den biologiske 
klokken, og kan være en forkla-
ring på hvorfor dette gir en økt 
risiko for slag-, hjerte- og kar-
sykdommer, sier hun til Moss 
Avis.

– Søvnforstyrrelser kan også 
påvirke negativt i form av økt 
lavgradig betennelse, og under-
søkelsen har vist at det ser ut til 
å være forbundet med økt for-
tetting av halspulsåren.

negative effekter rever-
sert
Det hele startet altså i 2018, og 
overlegen forklarer at dette 
med arbeidstid – også da effek-
tene av uheldige arbeidstider – 
er ett eget satsingsområde hos 
STAMI. 

Gjennom prosjektperioden 
har deltakere fått god oppføl-
ging og fått anbefalinger rundt 
kosthold, søvnhygiene og tre-
ning, forklarer hun videre. 
Samtidig har deltakerne gene-
relt hatt et bevisst forhold til 
dette fra før av, er friske og for-
holdsvis unge.

– Hva viser resultatet av tre-
ningen?

– Vi ser at noen av de negative 
effektene av skiftarbeid rever-
seres gjennom høyintensitets-
trening. Vi ser på resultatet at 
det gir redusert blodtrykk og 
redusert blodsukker, forklarer 
hun.

Hun retter samtidig mye 
skryt og en stor takk til begge 
bedriftene som har deltatt, og 
forteller om et stort engasje-

ment blant deltakerne.
– Vi har blitt godt mottatt i 

begge bedriftene, både hos le-
delsen og de ansatte. De har 
hele veien hatt en positiv hold-
ning i forbindelse med prosjek-
tet.

Bedriftshelsetjenesten har 
bistått med tester og prøver un-
der prosjektet. I forrige uke ble 
de siste testene utført, og fysio-
terapeut Pia Nielsen i Ringvoll 
bedriftshelsetjeneste er blant 
dem som har hatt oppfølgings-
ansvar av trening.

Takket være ett grep har skiftarbeideren Arild (59) fått bedre helse:

– nå ser jeg lysere på livet og er blitt blidere

test: 
Her tar 
overlege og 
forskningssjef 
Marit 
Skogstad 
blodprøve 
av en av 
deltakerne, 
Freddy Rauø.  
 Foto: 
ChArlotte 
Bolin / 
ringvoll

deltAtt: De siste tre årene har mossing og skiftarbeider ved Rockwool, Arild Sæterdalen, deltatt i et prosjekt. Nå er hverdagen hans noe helt annet.  
 Foto: PiA ChArlotte Fredriksen
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– Man vet fra tidligere at tre-
ning er veldig effektivt, og hen-
sikten var at vi ønsket å gjøre 
det overkommelig for de fleste. 
Vi ville vite «hvor lite» som var 
nok, og i denne undersøkelsen 
holdt 17 minutter. Høy intensi-
tet krever ikke at man må holde 
på så lenge, forklarer hun.

I tillegg til at deltakerne fikk 
oppfølging, brukte de også 
pulsklokker. Denne kom godt 
med ettersom de ansatte skulle 
trene etter sin egen puls. Selve 
økten var på 17 minutter, inklu-

Takket være ett grep har skiftarbeideren Arild (59) fått bedre helse:

– nå ser jeg lysere på livet og er blitt blidere

syKKeL: Arild 
Sæterdalen er en 
av deltakerne i 
prosjektet som 
har gått ut på å se 
helsegevinsten av 
fysisk aktivitet hos 
skiftarbeidere.
Foto: ChArLotte 
BoLin / ringvoLL

DeLtAtt: De siste tre årene har mossing og skiftarbeider ved Rockwool, Arild Sæterdalen, deltatt i et prosjekt. Nå er hverdagen hans noe helt annet.  
 Foto: PiA ChArLotte FreDriKsen

dert oppvarming og nedtrap-
ping. Ifølge Nielsen er nemlig 
det viktigste å nå pulstoppen.

– Under oppvarming jobber 
man med å få opp pulsen. Etter 
10 minutter skulle de ansatte 
ligge på rundt 85 prosent av 
makspulsen. Deretter er det fire 
minutter med enten sykkel el-
ler løping for å oppnå tilnærmet 
makspuls. Man jobber bein-
hard, så er det nedtrapping.

– Med tanke på resultatene, 
vil det anbefales eller bli et krav 
med slik trening i arbeidstid i 

bedrifter generelt?
– Det er ikke noe krav til dette 

generelt, men vi vet at noen av 
de negative helseeffektene vi 
ser blant skiftarbeidere kan re-
verseres gjennom trening. Et 
interessant spørsmål er om 
man da ikke burde tilrettelegge 
for det, men per nå står det bare 
i arbeidsmiljøloven at arbeids-
givere er pålagt å vurdere tiltak 
for fysisk aktivitet.


