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Projekt Døgnrytme 
 
 
En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at 
vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere 
generne i forbindelse med nattevagter. 
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 Indledning og beskrivelse af projekt 
 

I min uddannelse som kinesiolog* er jeg i lærebogen Touch for Health Bog 1 af John Thie D.C.  
side 105 faldet over  en metode der kan korrigere kroppens døgnrytme i forbindelse med 

skiftende arbejdstider.   
Metoden hedder ”Tid på dagen afbalancering” og er udviklet af Dr. Jim Reid (USA).  

Metoden afbalancerer kroppens muskler på 2-3 minutter, og reducerer de gener der er ved 

skiftende arbejdstider.  

 

Her fik jeg ideen til at afprøve metoden ”Tid på dagen afbalancering” på mine kollegaer.  

Jeg arbejder på Intensiv afdeling på Sydvestjysk sygehus Esbjerg, hvor der er en stor vagt 
belastning og skiftende arbejdstider med dag, aften og natte vagter. 

Nattevagter påvirker det indre ur og skaber forstyrrelser i kroppens mentale, følelsesmæssige 
og fysiske balance.   

I samråd med Kinesiolog Birgit Nielsen diskuterede vi hvorvidt afbalanceringen skulle gøres 

dagligt efter hver nattevagt, eller efter den sidst afsluttede nattevagt.  

Vore tanker omkring daglig afbalancering efter nattevagt var at det ville skabe kaos i 

kroppenes energibalance og at det var bedre for kroppen at være i ubalance under 

nattevagerne.  
Målgruppen blev intensiv sygeplejersker der havde afsluttet 1-4 nattevagter. 

Målet var at støtte kroppen til at komme tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne 
efter den sidste nattevagt.  

 

Det overordnede var at måle på den enkelte kollegas vurdering af egen energi niveau.  

Men for at få flere aspekter ind, valgte jeg at spørge nogle kollegaer om hvad de oplever af  

fysiske og psykiske gener efter afsluttede nattevagter.  

Det blev til følgende  

- Det at føle sig ved siden af sig selv 

- Det at have svært ved at koncentrere sig 

- Træthed i kroppen 

- Ikke at føle sig udhvilet 

- Det at blive mere indadvendt og mindre social 
- Mavegener som oppustet hed, diarre, obstipation osv.  

- Problemer med at vende rundt på døgnrytmen 
 

Mit projekt tager udgangspunkt i ovennævnte gener.  Projektet løb fra juni – november 2012 

Deltagelse var frivilligt og spørgeskemaerne anonyme. 

1. Deltagere udfyldte indledende spørgeskema (bilag  1) 

2. Deltagerne fik vist metoden ”Tid på dagen afbalancering” , brugte metoden og udfyldte 

spørgeskemaer på dag 0 (den dag man går fra den sidste nattevagt) og dag 1 (dagen 

efter du har sluttet nattevagt) (bilag 2) 

3. Deltagerne gennemførte ”Tid på dagen afbalancering” efter endnu et hold nattevagter 
og udfyldte spørgeskemaer på dag 0 og dag 1 (bilag 3). Dette for at se om gentagelse af 

øvelserne havde en yderligere effekt.  

 
* Kinesiologi betyder ”læren om bevægelse”. Metoden bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens 
viden om kroppens energisystemer. Metoden blev udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960erne. 
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Tid på dagen afbalancering 
 

Metoden når man selv udfører øvelserne i ”Tid på dagen afbalancering”  
 

1. Masser de neurolymfatiske punkter til Suprasinatus og Teres major. 
2. Læg mærke til tispunktet. Brug organuret til at finde den meridian, hvis tid du nu er i. 

3. Find den muskel, hvis tid du er i (ud fra de 14 muskler) 

4. Masser de neurolymfatiske punkter til musklen.  

5. Hold på de neurovaskulære punkter til musklen. 

6. Stryg meridianen 3 gange.  

 
Ud fra tanken om at udføre afbalanceringen på sig selv, har jeg i samråd med Birgit Nielsen 

valgt 2 mulige tidsperioder som  deltageren kunne vælge mellem. Valget er truffet ud fra at de 
fleste kollegaer står op ved middagstid den dag de går fra deres sidste nattevagt. Metoden 

skulle være enkel og man skulle selv kunne nå de neurolymfatiske punkter og meridianen. 

Flere kollegaer ytrede ønske om at udføre øvelser når de kom hjem fra nattevagt og inden de 

lagde sig til at sove kl. 08-09 (mavemeridianens tid). Men grundet at man ikke selv kan nå de 

neurolymfatiske punkter bagpå på Pectoralis major clavicularis var den mulighed udelukket.  

 
Valg af tidsperiode og øvelser.  

1. Kl. 11-13 Hjertemeridian og musklen subscapularis  (se bilag 4) 
2. Kl. 17-19 Nyremeridianen og musklen psoas (se bilag 5) 

Der er udleveret lige mange  af de 2 muligheder. Nogle har valgt en og nogen valgte begge da 

de ikke på forhånd kunne sige hvornår de stod op.  

 

Teorien bag ”Tid på dagen afbalancering”  
 
Metoden ”Tid på dagen afbalancering” blev udviklet ved en tilfældighed af Dr. Jim Reid (USA)  

I første omgang som smertebehandling. Senere fandt man frem til at metoden kunne bruges 

ved lav energi, under rejser, hvor man krydser tidszoner, ved skiftende arbejdstider eller ved 

tidsomstilling til hhv. sommer- og vintertid.  

Kroppens ur indstilles til den aktuelle tid, du er i.  
 

Jeg har søgt efter andre lignende projekter, undersøgelser eller artikler der kunne give 
yderligere viden eller erfaringer med ”Tid på dagen afbalancering” i forhold til skiftende 

arbejdstider. Specielt nattevagt. Men uden resultat.  

Jeg kontakter pr. mail Matthew Thie ( Søn af John Thie D.C. udvikleren af kinesiologimetoden 

TFH (Touch for Helth) ) og han formidlede en kontakt med Dr. Jim Reid.  

 

Dr. Jim Reid skriver følgende omkring ”Tid på dagen afbalancering” 

“ I am so pleased that you found my Time of Day Balance.  I did NOT develop it. God gave it to 

me.  When I took my TFH Instructor Training, I misunderstood our teacher and went home thinking 

what has become MY time of day was TFH gospel.  John Thie was in Las Vegas for a chiropractic 

conference.  He called me and asked me if I could do a 14 muscle balance for him because he had a 

severe back pain.  He came to my office and I did  my Time of Day balance.  His pain was gone 

immediately, and he asked me what I did.  I told him I was doing the time of day balance that was 
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in HIS book.  He said that was NOT in his book.  It was then I discovered that God had given me a 

gift that I gladly share with all TFHers.” 

 

Resultatet af projektet.  

 
Før:       16 deltagere udfyldte de indledende spørgeskemaer og blev herefter introduceret til 

                      øvelser ”Tid på dagen afbalancering”  

1. gang:  7 deltagere brugte metoden ”Tid på dagen afbalancering” og udfyldte spørgeskemaer  

                    1. gang. 

2. gang:  6 deltagere brugte metoden ”Tid på dagen afbalancering” og udfyldte spørgeskemaer 

                     2. gang. 

  

Dag 0: Dagen hvor du går fra din sidste nattevagt  (uanset om det er 1, 2, 3 eller 4) 

Dag 1: Dagen efter du har sluttet nattevagt  

   

Tallene er baseret på et gennemsnit  

 

 
 

0 1 2 3 

Før 

1. gang 

2. gang 

Søvn 

Hvor mange mer søvn får du den dag du går fra den sidste na evagt 

3-5 mer             5-6 mer               6-7 mer 

0 1 2 3 4 

Før 

1. gang 

2. gang 

Søvn 

Hvor mange mers reel søvn får du gennemsnitlig den 1. nat e er endt na evagt 

3-5 mer         5-6 mer     6-7 mer     7-8 mer 
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Dag 0 (blå) er energiniveauet ens i de 3 grupper. 

Dag 1 (rød) ses en øget energiniveau hos dem der har udført  ”Tid på dagen afbalancering”. 

 

 
Dag 0 (blå) er niveauet næsten ens i de 3 grupper. 

Dag 1 (rød) ses en bedre tendens til at kunne koncentrere sig hos dem der har udført  ”Tid på 
dagen afbalancering” samt en yderligere forbedring ved gentagelse. 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Før 1. gang 2.gang 

Dag 0 

Dag 1 

Hvordan er dit energiniveau på en skal fra 1-10 

I høj grad                I nogen grad          hverken/eller         I mindre grad            slet ikke  

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 

Har du svært ved at koncentrere dig 
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Dag 0 (blå) er niveauet næsten ens i de 3 grupper. 

Dag 1 (rød) ses en tendens til mindre træthed i kroppen hos dem der har udført  ”Tid på 

dagen afbalancering”. 

 

 

 
Dag 0 (blå) i de 3 grupper ses en tendens til at man føler sig mindre ved siden af sig selv hos 

dem der har udført  ”Tid på dagen afbalancering”. 
Dag 1 (rød) ses en tendens til at man føler sig mindre ved siden af sig selv hos dem der har 

udført  ”Tid på dagen afbalancering”. 
 

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 

Er du træt i koppen 

   I høj grad           I nogen grad          hverken/eller     I mindre grad        slet ikke  

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 

Føler du dig ved siden af dig selv 

I høj grad              I nogen grad          hverken/eller     I mindre grad            slet ikke  
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Dag 0 (blå) ses en tendens til at man føler sig mere udhvilet hos  dem der har udført  ”Tid på 

dagen afbalancering”. 
Dag 1 (rød) ses en tendens til at man føler sig mere udhvilet hos  dem der har udført  ”Tid på 

dagen afbalancering”. 

 
Dag 0 (blå) er niveauet næsten ens i de 3 grupper. 

Dag 1 (rød) ses en tendens til bedre døgnrytme hos  dem der har udført  ”Tid på dagen 

afbalancering”. 

 

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 

Føler du dig udhvilet 

I høj grad           I nogen grad          hverken/eller     I mindre grad        slet ikke  

   I høj grad           I nogen grad          hverken/eller       I mindre grad        slet ikke  

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 

Vender du rundt på døgnrytmen 
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Dag 0 (blå) er niveauet næsten ens i de 3 grupper. 

Dag 1 (rød) ses en tendens til en bedre døgnrytme hos  dem der har udført  ”Tid på dagen 

afbalancering”. 

 

 
Dag 0 (blå) er niveauet næsten ens i de 3 grupper 

Dag 1 (rød) ses en tendens til at gør mere de ting de plejer at gøre hos  dem der har udført  

”Tid på dagen afbalancering”. 

 

I høj grad            I nogen grad          hverken/eller         I mindre grad        slet ikke  

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 

Har du svært ved at vende din døgnrytme 

I høj grad                   I nogen grad          hverken/eller             I mindre grad            slet ikke  

Gør du de ng du plejer at gøre (mo onerer, husarb..vennebsøg m.m.  

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 



 9

 
Dag 0 (blå) ses en tendens til at man ikke trækker sig så meget hos dem der har udført  ”Tid 

på dagen afbalancering”. 

Dag 1 (rød) ses en tendens til at man ikke trækker sig så meget hos  dem der har udført  ”Tid 

på dagen afbalancering”. 

 

 
 

Dag 0 (blå) er niveauet næsten ens i de 3 grupper  
Dag 1 (rød) ses en tendens til at mavegener er mindre hos  dem der har udført  ”Tid på dagen 

afbalancering” 

 

 

I høj grad                   I nogen grad            hverken/eller             I mindre grad           slet ikke  

Bruger du mere d på dig selv, trækker dig - er/bliver mindre social 

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 

I høj grad                    I nogen grad          hverken/eller             I mindre grad           slet ikke  

Er du generet af maveproblemer som oppustehed, diarre, obs pa on 

0 1 2 3 4 5 

Før 

1. gang 

2.gang 

Dag 1 

Dag 0 
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Diskussion og konklusion 
 

Man kan diskutere om dette projekt er nok til at vise en tendens. Ville det have givet et andet 
resultat hvis alle 16 der svarede på spørgsmål før projektet også havde gennemført 1. Gang og 

2. Gang af ”Tid på dagen afbalancering” ? Har det haft nogen indflydelse på resultatet at jeg 
har været i afdelingen og har kunnet vejlede om tvivlsspørgsmål i forbindelse med projektet ? 

 

Men ud fra de resultater jeg har fået, viser det at metoden ”Tid på dagen afbalancering” gør en 

forskel. 

Den er med til at  støtte kroppen til at komme tilbage i en normal døgnrytme og reducere 

generne efter den sidste nattevagt.  
Den største effekt ses på dag 1 og søvn behovet er markant mindre. 

Flere at de kollegaer der har brugt metoden har spontant meldt tilbage, at de kan mærke at 
det gør en forskel.  

Spørgeskema viser (se bilag 3 sidse side) at øvelserne til ”Tid på dagen afbalancering” var 

forholdsvis lette at bruge og at de vil forsætte med at bruge øvelserne. 

 

 

 


