Information til virksomheden
AM-Gruppen udarbejder på baggrund af anonyme data et notat
til virksomheden med et samlet resultat, vurdering af helbredskontrollen og anbefalinger til forebyggelse af helbredsskader
ved natarbejde.

Helbredskontrol

Rapporten fremlægges for arbejdsmiljøorganisationen, der afhængig af behovet følger op med tiltag for at sikre trivsel og et
godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejdere, der arbejder om natten.

Når dag bliver til nat
Info pjece

Helbredskontrol ved natarbejde
Mange personer, som arbejder om natten, har valgt det ud fra
hensyn til familie og fritidsaktiviteter. De fleste trives godt med
natarbejde og kan slet ikke tænke sig at arbejde på andre tidspunkter.
Søvnen om dagen er en vigtig forudsætning for at have det
godt med natarbejde. Det er vigtigt at få mellem 6 – 8 timers
søvn om dagen for at kunne fungere om natten. Såfremt man i
længere perioder ikke får tilstrækkelig søvn oplever mange
natarbejde gener af forskellig art.
En stor gruppe af natarbejdere oplever, at de i perioder får
søvnproblemer eller fordøjelsesgener, uden der findes en direkte årsag til problemerne. Herudover kan der være en række
andre helbredsmæssige gener forbundet med natarbejdet.
Lov nr. 896 af 24. august 2004 foreskriver at virksomheder skal
tilbyde medarbejdere med fast natarbejde eller over 300 timer
med natarbejde på et år gratis helbredskontrol ved ansættelse
og herefter periodisk – dog minimum hvert 3. år. I virksomheder tilknyttet Industriens overenskomst hvert 2. år
Helbredskontrol ved natarbejde har til formål at afklare om en
medarbejder har helbredsmæssige gener, der kan relateres til
natarbejdet.
Helbredskontrollen omfatter en sundhedssamtale og måling af
bl.a. kolesterol, blodtryk og blodsukker. Samtalen og målinger
giver et godt grundlag for en snak om natarbejdet, gode råd
ved natarbejde og om der er behov for nærmere undersøgelse
og evt. behandling hos egen læge.

Tilbud om helbredskontrol ved natarbejde
Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud til dig, og du skal
selv give samtykke til, om du ønsker at tage imod tilbuddet.
Dit samtykke giver du ved at udfylde den vedlagte samtykkeerklæring.
Uanset om du tager imod tilbuddet om helbredskontrol eller
ej, får det ikke konsekvenser for dit ansættelsesforhold.
Efter du har modtaget information om helbredskontrollen, har
du krav på mindst to arbejdsdages frist før du giver dit samtykke.
Indhold af helbredskontrol
Tilbuddet på helbredskontrol omfatter en sundhedssamtale
med drøftelse af emner som søvn, trivsel med natarbejdet,
eventuelle helbredsmæssige genere af natarbejdet, kost og
motion.
Derudover tilbydes målinger, som omfatter:
 Blodtryk
 Kolesterol (ikke fastende prøve)
 Blodsukker (ikke fastende prøve)
 Fedtprocent
 BMI (Body Mass Index)
 Taljemål
Målingerne af kolesterol og blodsukker foregår ved, at der
udtages nogle få bloddråber ved et stik i en finger.
AM-Gruppen har tavshedspligt om dine forhold ved en helbredskontrol.

