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Har erhvervschauffører højere tolerance over for søvnmangel? 

En svensk undersøgelse viser, at erhvervschauffører oplever, at de er mindre søvnige sammenlignet 
med ikke-professionelle chauffører i situationer, hvor objektive målinger i form af blinkefrekvens, 
kørehastighed mv. indikerer, at de er mere søvnige. 

Af Sandra Krogh Andersen og Mette Møller 

Formål 

Træthed og kørsel er forbundet med større risiko for involvering i en trafikulykke. Erhvervschauffører 
har høj risiko for træthedsulykker, fordi de ofte kører mange timer i træk enten om natten eller 
tidligt om morgenen. Formålet med denne undersøgelse var derfor at afdække, om 
erhvervschauffører er mere modstandsdygtige over for træthed i forhold til ikke-professionelle 
chauffører. Endvidere undersøgte forskerne, hvorledes træthed påvirkede erhvervschaufførernes 
kørselspræstation. 

Design  

I alt deltog 26 chauffører (11 erhvervschauffører, 15 ikke-professionelle chauffører) i undersøgelsen. 
De blev rekrutteret gennem det svenske motorregister på baggrund af følgende kriterier: Alder (19–
25 år), køn (mand), skiftearbejde (både dag- og nattevagter), døgnrytme (helst B-mennesker), BMI (< 
30, 6), hørelse (måtte ikke benytte høreapparat), søvn (måtte ikke lide af søvnforstyrrelser), 
personlighed (måtte ikke være ekstrem introvert/ekstrem ekstrovert, håndtering af stress (selv-
rapporteret normalt sensitivitetsniveau). For erhvervschaufførerne var det yderligere et krav, at de 
som en del af deres arbejde, kørte et tungt køretøj. 

Simulatorkørsel 

Chaufførernes kørselspræstation blev målt i en kørselssimulator. Simulationen blev vist med 6 
projektorer, som havde til formål at visualisere et 120 graders udsyn foran køretøjet. Derudover var 
3 skærme placeret således, at deltagerne havde udsyn til siden og bagud.  

Deltagerne blev bedt om at undgå alkohol i 72 timer før simulatorkørslen. Derudover måtte de ikke 
ryge eller indtage koffein 3 timer før kørslen begyndte. De blev instrueret i at sove minimum 7 timer 
hver nat, i de tre dage inden simulatorkørslen, at gå i seng senest kl. 24 om aftenen og stå op senest 
kl. 9 om morgenen.      

Indledningsvist, besvarede deltagerne spørgsmål som henholdsvis vedrørte chaufførernes helbred 
og søvnighedsniveau. Herefter udførte deltagerne en opmærksomhedstest på computer før den 
første simulatorkørsel og efter hver simulatorkørsel. Opmærksomhedstesten målte deltagernes 
reaktionstid. 

Kørselspræstation blev vurderet ud fra det antal gange deltageren krydsede en fuldt optrukken linje 
samt gennemsnitshastighed. Fysiologiske symptomer på søvnighed blev målt med elektroder, der 
registrerede deres blinkefrekvens. Derudover målte forskerne, deltagernes subjektive søvnighed 
hvert femte minut under kørslen i simulatoren. Deltagerne skulle således meddele 
testadministratoren, hvordan de oplevede deres opmærksomhedsniveau hvert femte minut.  

Simulatorkørslen forløb over 6 sessioner, heraf 3 sessioner i dagstimerne (kl. 12:30 - 21:15) og 3 
sessioner i aften-/nattetimerne (kl. 22:00 - 6:15). Hver session varede 30 minutter og indeholdt tre 
forskellige scenarier, således at deltagerne både blev testet på monotone og afvekslende 
strækninger med fx forskellige hastighedsbegrænsninger og terræn.   



Resultater  

Analysen viste, at blandt de chauffører som rapporterede en høj søvnighedsscore, havde 
erhvervschaufførerne signifikant lavere blinkefrekvens, længere reaktionstid og krydsede flere 
optrukne linjer om natten end de ikke-professionelle chauffører. Faktorer som alle er tegn på 
træthed. I forhold til gennemsnitshastigheden kørte erhvervschaufførerne generelt hurtigere end de 
ikke-professionelle chauffører, men begge grupper reducerede deres gennemsnitshastighed om 
natten.  

Med hensyn til den subjektive opfattelse af søvnighed viste resultaterne, at erhvervschaufførerne 
havde en højere tendens til at rapportere mindre søvnighed, både om dagen og om natten, på trods 
af at de udviste fysiske tegn på træthed som de ikke-professionelle chauffører.  

Forskerne mener, at en forklaring på denne uoverensstemmelse kan være, at erhvervschauffører har 
mere erfaring med kørsel under forhold, hvor de er trætte, og derfor ikke selv oplever deres træthed 
som markant.  

Konklusion 

Forfatterne konkluderede at på trods af, at erhvervschauffører rapporterede mindre søvnighed end 
ikke-professionelle chauffører, havde de lavere blinkefrekvens, længere reaktionstid, krydsede flere 
optrukne linjer og kørte hurtigere i simulatoren. Således tyder resultaterne på, at erhvervschauffører 
ikke er mere modstandsdygtige over for søvnighed end ikke-professionelle chauffører, men måske 
har en tendens til at undervurdere deres egen træthed.   
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