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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Skiftarbete är en vanlig arbetsmodell för sjuksköterskor runt om i världen. 

Skiftarbete är dock förknippat med negativa konsekvenser så som 

dygnsrytmsstörning och ohälsa. Det är därför viktigt att tydligare belysa hur 

skiftarbete påverkar sjuksköterskor och den vård som ges. 

Syfte: Att beskriva skiftarbetes konsekvenser på sjuksköterskor och deras arbete. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 14 kvantitativa studier hämtade från PubMed. 

Använda sökord var: shift work, nurse, patient safety och fatigue. Översikten 

har gjorts enligt Friberg (2012a), där likheter och teman skapats utifrån 

studiernas resultat. 

Resultat: Långa och snabbroterande skift kan bidra till utbrändhet, sömnsvårigheter, 

fatigue och ökad misstagsfrekvens. Långa skift är trots detta uppskattat av 

många sjuksköterskor då det innebär kortare arbetsvecka. Det är dock av stor 

vikt att man får möjlighet att återhämta sig ordentligt. 

Diskussion: Resultatet knyts an till Kims (1987) teori om omvårdnadens domäner och 

skiftarbetets konsekvenser på sjuksköterskan, interaktionen och miljön 

diskuteras. Utformandet av hälsosamma arbetsmiljöer där sjuksköterskans 

och patientens säkerhet prioriteras är av stor vikt för att förebygga 

skiftarbetets konsekvenser. 

Nyckelord: Skiftarbete, skiftrelaterad ohälsa, arbetsmiljö, sömnsvårigheter, långa skift. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Shift work is common among nurses all over the world. It has been related 

to negative consequences like circadian rhythm disorders and health issues. 

Hence it is important to illustrate how shift work is affecting nurses and the 

care they are giving. 

Aim: To describe the consequences shift work has on nurses and their work. 

Method: A literature review based on 14 quantitative studies, collected from 

PubMed. The search terms were: shift work, nurse, patient safety and 

fatigue. The studies have been investigated and analyzed with influence by 

Friberg (2012a), where similarities and themes were identified. 

Results: Extended and quickly rotating shifts contributes to burnout, sleep 

disturbances, fatigue and elevated frequency of errors. Despite this, many 

nurses are satisfied with working extended shifts since it shortens their 

workweek. A central aspect is the opportunity to recover between shifts. 

Discussions: The authors discuss the results based on Kim’s (1987) theory on nursing 

domains, and the consequences of shift work on nurses, client-nurse 

interaction and environmental factors. Forming healthful work 

environments where the safety of both nurses and patients are prioritized are 

crucial to prevent negative consequences of shift work. 

Keywords: Shift work, shift work disorder, nursing work environment, sleep disorder, 

extended shifts. 
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1. Inledning 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning och arbete kommit i kontakt med skiftarbete 

och sett hur sjuksköterskor kommer till morgonskiftet med bara några timmars sömn i 

kroppen efter föregående kvälls arbetspass. Vi har sett hur de har fått kämpa för att över 

huvud taget hålla sig vakna under morgonmötet. Detta har fått oss att fundera över hur 

skiftarbete påverkar sjuksköterskan och den omvårdnad hen kan ge patienten. Omvårdnaden 

av patienter sträcker sig ofta över hela dygnet och skiftarbete är därmed nödvändigt för att 

kunna ge god vård, men vi har observerat en annan sida av skiftarbete där sjuksköterskors 

välmående och prestationsförmåga ser ut att påverkas. Vi vill således titta närmre på 

sambandet mellan skiftarbete, påfrestningar på sjuksköterskan, och dess inverkan på 

omvårdnad och patientsäkerhet. Detta på grund av att det här är den miljö och de förhållanden 

vi som sjuksköterskor kommer att arbeta i, varför ökad medvetenhet kan vara ett stöd. 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer författarna att beskriva skiftarbete, dess utformning och 

användning. Förklaring kommer att ges till begrepp som skiftrelaterad ohälsa, 

dygnsrytmsstörning och fatigue. Författarna kommer även beskriva den lagstiftning i Sverige 

som reglerar både sjukvårdens ansvar och arbetstagares rättigheter, då detta faktiskt är 

styrande faktorer för hur skiftarbetet utformas. Vidare beskrivs vårdvetenskapens roll och 

sjuksköterskans kompetenser och förmågor. 

 

2.1. Skiftarbetets funktion och utformning 

Skiftarbetets existens är en konsekvens av det enkla faktum att vårdbehovet hos patienter 

sträcker sig över dygnets alla timmar (International Council of Nurses, 2007), och att de 

anställdas arbetstider därmed behöver förläggas under kvällar, nätter och helger (Yumang-

Ross & Burns, 2014). Hur bemanningen fördelas över dygnet beror på vilken typ av vård som 

bedrivs och vilka behov som behöver tillgodoses, samt vilka resurser som finns att tillgå. Att 

skapa förlängda skift, det vill säga arbetspass som överstiger åtta timmar, har ofta varit ett sätt 

att tillgodose bemanningsbehovet trots brist på tillgängliga sjuksköterskor (Keller, 2009). 

     I dagsläget arbetar cirka 25 procent av den svenska sjukvårdspersonalen skift (Kecklund, 

Ingre & Åkerstedt, 2010). Bland sjuksköterskor är de vanligaste arbetsformerna tvåskift samt 

treskift, det vill säga dag- och kvällsskift eller dag-, kvälls- och nattskift. Det finns även 

vårdgivare som tillämpar tolvtimmarsskift fördelat på dag/natt, men detta är mindre vanligt i 
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Sverige än vad det är i till exempel USA. 

     Skiftrotation kan ske antingen medsols, det vill säga dag – kväll – natt, eller motsols, natt – 

kväll – dag (Berger & Hobbs, 2006). Rotationens riktning har inverkan på möjligheten till 

återhämtning mellan skift, där en medsolsrotation ger ökad möjlighet till detta. 

Medsolsrotationen innebär dock att sjuksköterskan avslutar med ett nattpass, vilket gör att den 

lediga dagen efter en arbetsperiod spenderas på att sova istället för att kunna utnyttjas till 

sociala aktiviteter. Motsolsrotation å andra sidan har visat sig ha negativa konsekvenser i form 

av dygnsrytmsstörning och sömnsvårigheter. 

 

2.2. Påfrestande faktorer och skiftrelaterad ohälsa 

Yumang-Ross och Burns (2014) beskriver hur skiftarbete ökar risken för bland annat 

dygnsrytmsstörning, sömnsvårigheter, utveckling av kroniska sjukdomar samt utbrändhet och 

utmattningstillstånd. Dessa är inte nödvändigtvis specifika för just sjuksköterskor, utan gäller 

generellt för skiftarbetande yrkesgrupper. Vad som dock konstaterats av artikelförfattarna var 

att när det gällde andra yrken med skiftarbete så fanns det i USA nationellt gällande 

restriktioner för maximalt antal arbetade timmar per dag och/eller vecka, samt regelverk kring 

tid för återhämtning. Denna sorts regelverk var betydligt mycket svagare för 

sjuksköterskegruppen. Dessutom, menar artikelförfattarna, så bidrar obalansen mellan krav 

och resurser, mängden personalfrånvaro (”sjukluckor”) samt variation av vårdtyngd till att 

öka skiftarbetets belastning på sjuksköterskor. Även Sehlen et al. (2009) bekräftar i sin 

enkätundersökning av 406 vårdpersonal att sjuksköterskor är de som upplever högre nivå av 

stress än vårdens andra yrkesgrupper och att stressen får negativa konsekvenser för 

sjuksköterskornas hälsa. 

     Skiftrelaterad ohälsa är ett samlingsnamn för symtom som orsakats av oregelbundna 

arbetstider, sömnbrist, arbetsrelaterad utmattning och dygnsrytmsstörning (Yumang-Ross & 

Burns, 2014). Vanliga symtom är sömnstörningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, 

nervositet, irritabilitet, ångest, depression, huvudvärk och energilöshet. Skiftrelaterad ohälsa 

kan också bidra till försämring av kroniska sjukdomar samt till ett flertal gastrointestinala 

tillstånd (Costa, 2010).  

 Människan som varelse är skapad för att vara aktiv under dagtid, och denna vakenhet styrs 

av kroppens dygnsrytm (Keller, 2009). När arbete utförs under nattetid så sker detta genom att 

individen motarbetar instinkten att sova, vilket stör den naturliga dygnsrytmen. Detta 

påverkar bland annat sömn- och vakenhetscykler, frisättning av hormoner och 
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kroppstemperatur, och en störd dygnsrytm kan därför orsaka bland annat sömnsvårigheter, 

fatigue, försämrad prestationsförmåga, övervikt, diabetes samt psykisk sjukdom (Berger & 

Hobbs, 2006; Niu et. al, 2013; National Institute of Health, 2013). Känsligheten för 

dygnsrytmsstörning är olika mellan individer, och cirka 20 procent av treskiftsarbetarna 

verkar ha en ökad benägenhet till sömn- och dygnsrytmsstörning (Van Dongen & Belenky, 

2009). 

     På samma sätt som för dygnsrytmsstörning, så är toleransen för skiftarbete i sin helhet 

individuell (Costa, 2010). Morgontrötthet, uthållighet och flexibilitet (avseende 

dygnsrytmsbalans), stresstålighet, ålder samt familjeförhållanden är faktorer som har 

inflytande på hur mycket sjuksköterskan påverkas av skiftarbetet (Costa, 2010; Saksvik-

Lehouillier et. al, 2013). Utöver dessa individuella faktorer så inverkar även schemaspecifika 

omständigheter, till exempel rotationsmönster, antal nattskift samt antal arbetstimmar/vecka. 

 

2.3. Fatigue, utmattning och återhämtning 

Winwood, Winefield, Dawson och Lushington (2005) har utvecklat mätinstrument för 

arbetsrelaterad fatigue och beskriver akut utmattning som en upplevelse av trötthet till följd 

av plötslig och tillfällig ansträngning. De poängterar att denna känsla i de allra flesta fall avtar 

efter vila. Det finns dock mer kroniska former av utmattning som snarare är en effekt av 

långvarig hög belastning och otillräcklig möjlighet till återhämtning, vilket kan resultera i 

såväl fysisk som psykisk orkeslöshet. Dessa beskrivs ofta med ordet fatigue, vilket definieras 

som ett tillstånd karakteriserat av brist på energi, sömnighet, koncentrationssvårighet, fysisk 

utmattning och bristande motivation (Åhsberg, 2000). Symtom på fatigue är bland annat 

muskelsvaghet, slöhet, koncentrationssvårigheter, ångest, utmattning och försämrad kognitiv 

förmåga (Raediker, Janßen, Schomann & Nachreiner, 2006). Faktorer som påverkar nivån av 

jobbrelaterad fatigue är bland annat schemaläggning, bemanning, arbetsbelastning och 

miljörelaterade faktorer (Yumang-Ross & Burns, 2014). 

 En viktig faktor när det gäller utmattningstillstånd och prevention av sådana är möjligheten 

till återhämtning (Yumang-Ross & Burns, 2014). Det är klarlagt i ett flertal studier att 

skiftarbetande sjuksköterskor ofta sover färre än sex timmar per dygn, och att 

sjukvårdspersonal är en av de yrkesgrupper i samhället som har kortast sömntid (Luckhaupt, 

Tak & Calvert, 2010; Centers for Disease Control and Prevention, 2012). Detta har effekt på 

utmattning, ohälsa och risk för arbetsplatsolyckor (Tucker & Folkard, 2012). Kopplingen 

mellan utmattning och skiftarbete har dessutom studerats av bland annat Welker-Hood (2006) 
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och Surani, Murphy och Shah (2007), som bekräftar ett samband mellan oregelbundna 

arbetstider, sömnstörningar, fysisk och psykisk utmattning samt risk för försämrad 

patientsäkerhet. Man har dessutom kunnat se hur sjuksköterskor som lider av sömnbrist inte 

själva är medvetna om att de presterar sämre än normalt och att uppmärksamheten på 

patientbehoven försämrats (Van Dongen & Belenky, 2009). 

 

2.4. Lagstiftning  

2.4.1. Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, är målet med hälso- och 

sjukvården att främja god hälsa och ge en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till den. 

 Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård (HSL, SFS 

1982:763, 2 a §). Vården ska vara av god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 

av trygghet i vården och behandlingen. Den ska vara lättillgänglig och bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, samt skapa goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Den ska även verka för patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården och olika instanser ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Man har som 

patient alltid – om tillståndet kräver det – rätt att snarast ges en medicinsk bedömning av sitt 

hälsotillstånd. Om säkerheten för patienten äventyras, och en patient drabbas av eller utsätts 

för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till den nämnd som 

leder hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSL, SFS 1982:763, 24 §). 

 

2.4.2. Arbetstidslagen 

Arbetstidslagen (ATL) reglerar arbetstid- och villkor för anställda i Sverige. Undantag från 

vissa paragrafer får dock göras om kollektivavtalet för yrkesgruppen slutits med andra 

bestämmelser (ATL, SFS 1982:673, 3 §).  

 Som ordinarie arbetstid i Sverige gäller att man får arbeta högst 40 timmar per vecka, men 

man får dock - om arbetssituationen kräver det - ta ut allmän övertid (ATL, SFS 1982:673, 5, 

8 & 10 b §). Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till 

högst 48 timmar i genomsnitt under en period på fyra månader. 

 Alla arbetstagare ska ha en sammanhängande dygnsvila om minst elva timmar under en 

24-timmarsperiod (ATL, SFS 1982:673, 13 & 14 §). Om händelser som av arbetsgivaren inte 
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går att förutse inträffar får man göra tillfälliga avsteg från rätten till dygnsvila, men 

arbetstagaren har rätt till kompensationsledighet. Som arbetstagare har man rätt att få den 

vilan under tiden från midnatt till fem på morgonen, men undantag kan dock göras om 

allmänhetens behov, arbetets beskaffenhet eller andra omständigheter gör att arbetet måste 

bedrivas mellan dessa tider. Alla arbetstagare har rätt till en veckovila om sammanhängande 

36 timmar per sju dagar, beredskapstid räknas inte till veckovilan. Veckovilan ska där till så 

långt som möjligt förläggas till veckoslut.  

 Arbetstagare som har sin arbetstid förlagd på natten (mellan tio på kvällen och klockan sex 

på morgonen) får inte arbeta mer än åtta timmar per dygn i genomsnitt under en 

beräkningsperiod om högst fyra månader (ATL, SFS 1982:673, 13 §). Nattarbete vars arbete 

innebär särskilda risker, stor fysisk eller psykisk ansträngning får dock inte sträcka sig längre 

än över åtta timmar under varje period om 24 timmar om de utför arbete under natt. 

Nattarbetar gör den som utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen 

kommer fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt.  

 

2.5. Omvårdnad och vårdvetenskap  

Vårdvetenskapen vill med sitt kunskapsområde beskriva och analysera vårdandet med fokus 

på patientens perspektiv, utifrån ett vetenskapligt synsätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är 

en autonom vetenskap och ett akademiskt ämne med mål att stärka och stödja hälsa. I 

vårdvetenskapen beskrivs synen på patienter, hur kunskap om patienter, hälsa och vårdande 

utvecklas och hur vi bäst går till väga när vi vill beskriva hälsa och vårdande vetenskapligt. 

Det räcker således inte med att säga att vårdvetenskapen har patienten i fokus. Människa, 

hälsa, miljö och vårdande är de konsensusbegrepp som ger grunden för den forskning som 

bedrivs inom vårdvetskap och som ringar in den som egen disciplin. Omvårdnad är därtill den 

domän i vårdvetenskapen som berör sjuksköterskans arbetsområde.  

 Omvårdnad är det som hjälper patienten genom sin sjukdom eller det som gör att patienten 

kan klara av att leva med den (Nortvedt & Grønseth, 2011).  Det handlar om att stärka 

patienten genom dennes resurser samt att tillgodose dennes grundläggande behov. Patienten 

behöver stöd i olika delar av sin sjukdom eller lidande, så som från tidigare och nuvarande 

upplevelser och reaktioner.  

 Sjuksköterskornas kompetens spelar en stor roll när man ska arbeta evidens- och 

kunskapsbaserat (Willman, 2013). När vården för en patient utformas utifrån evidensbaserad 

omvårdnad, måste man ta del av de unika förutsättningar och önskemål från den enskilda 
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patientens sida och kombinera det med befintliga vetenskapliga bevis för de olika åtgärder 

man vill vidta. 

 Det är många processer som pågår när sjuksköterskan gör kliniska bedömningar, så som att 

analysera, kategorisera och se mönster (Nortvedt & Grønseth, 2011). Även intuitionen är en 

viktig del. Uppgiftens svårighetsgrad och sjuksköterskans erfarenhet påverkar ytterligare hur 

man som sjuksköterska tänker när man träffar en patient.  En analytisk tankeprocess är vanligt 

för nyutexaminerade sjuksköterskor och innebär att man noggrant tittar på olika saker men 

kan bara ta in en åt gången. Detta är något som tar tid eftersom den typen av 

informationsbearbetning är långsam. En erfaren sjuksköterska kan ofta jobba med intuitionen 

som verktyg. För att aktivera sjuksköterskans sakkunskaper krävs vanligtvis bara en föraning 

om vad det kan vara för fel hos patienten. De läser in hela patienten, ser mönster och kan 

urskilja avvikelser från det normala genom att titta på denne. Hen tittar automatiskt efter 

mönster, tecken och symptom, samt måste göra en bedömning av vilka tecken som är 

relevanta och av vikt, samt tillförlitligheten hos observationerna hen gör. Sjuksköterskans 

förmåga att ta in och värdera information är därmed avgörande för den vård patienten mottar.  

 

2.6. Problemformulering 

Med bakgrund av detta finns det indikationer på att skiftarbete riskerar att påverka 

sjuksköterskans förutsättningar till god hälsa och återhämtning. Det finns även indikationer på 

att bristande återhämtningstider har samband med risk för misstag och olyckor, samt att den 

vård som patienterna mottar påverkas av sjuksköterskans skiftarbete. Eftersom att skiftarbete 

är en del av den verklighet som blivande sjuksköterskor står inför, då hälso- och sjukvård ofta 

bedrivs utifrån en sådan arbetsmodell, har fördjupning i ämnet skiftarbete valts. Upprepade 

forskningsresultat visar att skiftarbetet har konsekvenser på flera olika plan, och därför är det 

viktigt att både sjuksköterskor och ledare inom hälso- och sjukvård är medvetna om de 

faktorer som inverkar på sjuksköterskans arbete. 

 

3. Syfte 

Att beskriva skiftarbetets konsekvenser på sjuksköterskor och deras arbete. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Skiftarbete existerar inte i ett vakuum, utan är en av många delar i vårdarbetet. Författarna har 

därför valt att använda en teoretisk utgångspunkt som fokuserar just på hur olika faktorer 

förhåller sig till varandra och skapar ett slutresultat. Teorin presenteras vidare nedan.  

 

4.1. Omvårdnadens domäner 

Vårdteoretikern Hesook Suzie Kim (1987) har i sin teori Structuring the nursing knowledge 

system bland annat fördjupat sig i konsensusbegreppens förhållande till varandra och beskrivit 

dessa utifrån klienternas (patienternas) hälsa och den omvårdnad som sjuksköterskorna ger. 

Hon delar in omvårdnaden i fyra olika domäner (områden): klientdomän, 

klient/sjuksköterskedomän, yrkesdomän och miljödomän, som samverkar med varandra (a 

typology of four domains). Kim menar att begreppen därmed inte kan studeras ensamma, utan 

måste sättas i relation till variationer i sjuksköterskors omvårdnad och till klienternas hälsa. 

De fyra samverkande domänerna beskrivs nedan. 

 

4.1.1. Klientdomän 

Klientdomänen involverar patienten som person och den situation som hen befinner sig i. I 

den beaktas bland annat fysiska, psykiska, kognitiva och sociala faktorer samt klientens 

attityder, värden, kommunikation och motivation (Kim, 1987). 

 

4.1.2. Yrkesdomän 

Yrkesdomänen beskriver fysiska, psykiska, kognitiva, beteendemässiga och sociala aspekter 

på sjuksköterskans agerande i förhållande till klientens situation (Kim, 1987). Domänen 

påverkas av sjuksköterskans förmåga att värdera information, ta beslut, hens kompetens och 

utveckling, samt hur hen omvandlar teoretisk kunskap till omvårdnadshandlingar. Även 

sjuksköterskans kommunikativa förmågor tillhör yrkesdomänen. Exogena faktorer så som 

organisation och struktur i arbetsmiljön, omvårdnadsklimatet, normer och uppfattningar i 

arbetsgruppen, samt klientens behov, krav och förväntningar inverkar på domänen, 

tillsammans med sjuksköterskans professionella egenskaper. 

 

4.1.3. Klient-sjuksköterskedomän 

Denna domän beskriver mötet som uppstår mellan klient och sjuksköterska vid omvårdnad, 

och är enligt Kim (1987) en viktig del för att stödja individens hälsa. I detta möte, som 
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beskrivs med ordet interaktion, sker ett utbyte av information, energi och medmänsklighet. 

Grunden för vårdandet är den mänskliga kontakten. Denna domän har stor inverkan på 

klientens upplevelse av välmående och tillfredsställelse samt på sjuksköterskearbetets 

effektivitet. Individerna, den sociala kontexten samt mötets sammanhang är faktorer som 

inverkar på interaktionen. 

 

4.1.4. Miljödomän 

Kim (1987) berör miljödomänen ytligt och involverar då faktorerna tid, plats och kvalitet. 

Miljön är ett uttryck för den kontext som övriga domäner utspelar sig i. Den kan bestå av 

familjestrukturer, samhällsnormer och vårdklimat, vilka influerar det gemensamma 

beslutsfattandet, patientens delaktighet och interaktionens kommunikationsmönster. 

 

4.1.5. Domänernas förhållande till varandra 

I klient-sjuksköterskedomänen sker interaktionen mellan klient och sjuksköterska, där både 

patientens och sjuksköterskans individuella förutsättningar samverkar. Interaktionen beskrivs 

av Kim (1987) som ett utbyte av information, omtanke, stöd energi och resurser. Utbytets 

syfte är alltid klientens välmående och alla omvårdnadshandlingar ska ske i delaktighet med 

klienten. Individernas fysiska, psykiska och kognitiva egenskaper bidrar till att skapa, 

utveckla eller avsluta interaktionen mellan parterna. Särskilt sjuksköterskans egenskaper har 

stor inverkan på denna process. 

 Även den sociala och strukturella kontexten inverkar på interaktionen (Kim, 1987). 

Ojämlikhet mellan sjuksköterska och patient är ett exempel på faktorer som kan inverka på 

interaktionens karaktär och de roller som skapas i mötet.  

 Interaktionen är ett verktyg som främjar omvårdnadsresultat så som klientens 

återhämtning, följsamhet till behandling, coping och mottagande av information (Kim, 1987). 

Processen (se bilaga 1) är alltså att klientens (1a) och sjuksköterskans (1b) egenskaper, 

tillsammans med den sociala kontexten (1c), samverkar i en interaktion (1d). Interaktionens 

resultat (1e) är beroende av de förutsättningar som de olika parterna ges. Det är utifrån detta 

resonemang som författarna avser att använda Kims teori i den aktuella litteraturöversikten, 

det vill säga, att se vilka förutsättningar (skiftarbete) som inverkar på omvårdnaden.  
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5. Metod 

5.1. Urval 

Friberg (2012a) beskriver metoden litteraturöversikt som ett systematiskt val av texter, med 

syfte att inom ett avgränsat område skapa kunskap som har relevans för sjuksköterskans 

kompetensområde. Detta innebär att just urvalet är av största vikt för arbetsmetoden. 

Författarna har gjort en litteraturöversikt av 14 vetenskapliga studier (bilaga 3). Sökningen 

har begränsats till studier som är publicerade de senaste tio åren och vetenskapligt granskade 

för att bilden av forskningsläget ska vara så aktuell och tillförlitlig som möjligt. Den 

vetenskapliga granskningen innebär bland annat att tydligheten i studiernas syfte, metod, 

urval, dataanalys, forskningsetiska resonemang, resultat och metoddiskussion har granskats. 

     Studier gjorda i länder där sjukhusmiljön och arbetsförhållandena tydligt skiljer sig från 

den västerländska standarden har exkluderats, då dessa studier tagit upp förhållanden så som 

brist på vatten och elektricitet. Detta är faktorer som inte är relevanta för denna studie och 

som riskerar applicerbarheten till en svensk vårdkontext. Även studier som fokuserat på 

specialistvård, t ex förlossningsvård, neonatalvård och ambulanssjukvård har exkluderats i 

denna studie då fokus i första hand legat på allmänsjuksköterskan och den verklighet som 

blivande sjuksköterskor kommer att möta.  

 

5.2. Datainsamling 

De sökord som användes i den inledande informationssökningen var shift work och nurse, och 

detta gav ett mycket stort antal träffar. Friberg (2012b) beskriver den inledande 

informationssökningen som ett sätt att orientera sig i ämnet, och de kunskaper som 

inhämtades genom denna sökning gjorde att författarna valde att sedan lägga till sökorden 

fatigue, patient safety och sleep quality i olika kombinationer (bilaga 2). Dessa tre faktorer 

hade alltså identifierats som centrala för området skiftarbete. 

     Sökningarna gjordes i sökdatabasen PubMed. På grund av det omfattande antalet 

sökträffar i PubMed, och efter att ha gjort kontrollsökningar med motsvarande träffresultat i 

andra databaser, beslutades att ingen annan sökdatabas skulle användas. Ett första urval har 

gjorts utifrån sökträffarnas rubriker, sedan utifrån abstrakt. De artiklar som valts ut för läsning 

har bedömts utifrån relevansen relaterat till syftet (Östlundh, 2012) och de abstrakt som 

berörde sjuksköterskors skiftarbete och dess konsekvenser, valde författarna att gå vidare 

med. 

     Författarna har också tillämpat datainsamlingsmetoden sekundärsökning, vilket innebär att 
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man utgått ifrån referenslistor samt författarnamn i funna artiklar, för att på så vis identifiera 

relevant litteratur. Detta är något som rekommenderas av Östlundh (2012) och Friberg 

(2012c), som menar att man annars förlänger sökprocessen och dessutom riskerar att gå miste 

om viktig information.  

 

5.3. Dataanalys 

Författarna har från början läst ett stort antal abstrakt, för att få ett helikopterperspektiv på 

området (Friberg, 2012a). Därefter lästes de valda artiklarna i sin helhet av författarna var för 

sig, och den information som var relevant punktades upp. Dessa punkter har sedan diskuterats 

av författarna tillsammans och en skriftlig sammanställning av varje artikel har gjorts. 

     När samtliga artiklar lästs så har sammanställningarna lagts ihop områdesvis, till exempel 

under temana sömn, patientupplevelser och hälsa. Inom respektive område har artiklarna 

sedan jämförts, likheter och skillnader har identifierats, och resultatet av detta presenteras i 

den aktuella litteraturöversikten. De huvudkategorier som identifierades var skiftlängdens 

betydelse för utbrändhet, misstag och missnöje; sjuksköterskans upplevelse av övertidsarbete 

och arbetssituation; återhämtningens möjligheter och problematik vid skiftarbete; 

skiftarbetets inverkan på sömnsvårigheter och ohälsa; samt skiftarbetets konsekvenser för 

patienter gällande hälsa och säkerhet. 

 

5.4. Forskningsetiska överväganden 

Författarna är medvetna om att en förförståelse har existerat, men har varit medvetna om 

denna och inte låtit den styra valet av artiklar eller läsningen av dessa. Förförståelsen var att 

skiftarbete har negativ effekt på sjuksköterskor, i form av ohälsa och trötthet. Detta är något 

författarna har fått förhålla oss kritiskt till under arbetets gång, men också något kan ses som 

ett motiv till studien: kunskap kring skiftarbetets eventuella inverkan på vårdande och 

vårdkvalitet har relevans för både patienter, sjuksköterskor och samhälle. 

     Författarna har endast använt texter på svenska och engelska för att minska risken för 

språklig förbistring, och texterna har författarna gått igenom tillsammans för att undvika 

missförstånd. 

     Enligt Friberg (2012a) bör vetenskapliga studier som används i en litteraturstudie vara 

etiskt granskade, vilket samtliga de använda studierna här är. En central aspekt av detta är 

konfidentialiteten (Kjellström, 2012), för att säkerställa att de studerade sjuksköterskorna 

kunnat delta i studierna utan att riskera repressalier från sina respektive arbetsgivare. 
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6. Resultat 

Mest framträdande i litteraturen var skiftarbetets inverkan på sjuksköterskans sömnkvalitet- 

och kvantitet, samt hur arbetsschemats utformning möjliggjorde eller försämrade chansen till 

återhämtning. Försämrad återhämtning innebar genomgående en ökad risk för 

utmattningstillstånd, vilket i sin tur ökade misstagsfrekvensen och minskade patienternas 

tillfredsställelse. Även andra arbetsmiljöfaktorer, så som stress, arbetsbelastning, bemanning 

och övertid, inverkade på sjuksköterskans upplevelse av skiftarbete. Litteraturöversiktens 

fullständiga resultat redovisas nedan, uppdelat temavis. 

 

6.1. Skiftlängdens betydelse för utbrändhet, misstag och missnöje 

Rogers, Hwang, Scott, Aiken & Dinges (2004) studerade 393 sjuksköterskor under en månads 

tid genom att dagligen låta dem besvara frågor kring skiftlängd, övertid, återhämtning och 

förekomsten av eventuella misstag under arbetstid. De konstaterade att 39 procent av 

arbetsskiften på amerikanska sjukhus sträckte sig över minst 12,5 timmar. Witkoski Stimpfel, 

Sloane & Aiken (2012) har gjort en studie på patientnöjdhet och arbetstillfredsställelse i 

relation till skiftlängd och kom fram till att det fanns en positiv korrelation mellan skiftlängd, 

utbrändhet och arbetsmissnöje hos sjuksköterskor, och att risken för utbrändhet ökade med 

upp till 2,5 gånger vid långa arbetspass (över tolv timmar). På samma sätt visar Estryn-Béhar, 

Van der Heijden och the NEXT Study Group (2012) i sin studie att långa skift samt roterande 

scheman bidrog till en högre arbetsbelastning samt fler avbrott och störningar i arbetet. 

     Rogers et al. (2004) visade i sin studie att 12,5-timmarspass tredubblade risken för 

misstag, i jämförelse med 8,5-timmarspass, samt att risken för misstag ökade i samband med 

antal arbetade timmar per vecka och vid övertidsarbete. De vanligaste misstagen var felaktig 

medicinadminstration, procedurfel samt dokumentationsfel. Liknande resultat kring 

skiftarbete och misstag har också hittats i en annan studie (Bjorvatn, Dale, Hogstad-Erikstein, 

Fiske, Pallesen & Waage, 2012), där 63,5 procent av sjuksköterskorna upplevde rädsla för att 

till följd av trötthet göra misstag under nattskiften, och 58,1 procent var rädda för att missa 

förändringar i patientens tillstånd. En knapp tredjedel av sjuksköterskorna upplevde att den 

skiftrelaterade tröttheten hade negativ inverkan på deras arbetsprestation. Detta resultat 

bekräftades i en jämförelse kring konsekvenserna av olika skifttyper, där man fann att de 

sjuksköterskor som arbetade långa eller roterande skift upplevde osäkerhet kring 

kommunikationen med patient och anhöriga, samt stor oro för att göra misstag (Estryn-Béhar 
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et al., 2012). Samma studie visar också att kommunikationen i arbetsgruppen påverkades 

negativt av skiftarbete, vilket till exempel resulterade i bristande överrapportering. 

 

6.2. Sjuksköterskans upplevelse av övertidsarbete och arbetssituation 

Bemanningsfrågan har i flera studier visat sig underlättas av att sjuksköterskorna arbetat 

tolvtimmarsskift (McGettrick & O’Neill, 2006; Estryn-Béhar et al., 2012). Bemanningen var 

högre och sjukfrånvaron lägre på de sjukhus som nyttjade långa arbetsskift, vilket gjorde fler 

sjuksköterskor tillgängliga att arbeta extrapass då behov uppstod på avdelningarna. 

Tolvtimmarsskift innebar alltså en annan flexibilitet än åttatimmarsskift. 

     Åttio procent av sjuksköterskorna i studien av Witkoski Stimpfel et al. (2012) var nöjda 

med schemaläggningen av olika typer av pass, inklusive tolvtimmarsskift, eftersom detta 

möjliggjorde fler lediga dagar per vecka. Dock uppstod ett missnöje vid de tillfällen då 

övertidsarbete eller extrapass beordrades, vilket man i studien av Rogers et al. (2004) 

konstaterade skedde vid över 80 procent av alla arbetspass. I denna studie beräknades det 

genomsnittliga övertidsarbetet vara cirka 55 minuter per arbetspass, och längden på 

sjuksköterskornas arbetspass var ofta oförutsägbar vilket bidrog till missnöje. Till exempel 

arbetade två tredjedelar av sjuksköterskorna övertid minst tio gånger under en 30-

dagarsperiod, och en tredjedel arbetade övertid varje dag. Detta i någon mån frivilliga 

övertidsarbete kan jämföras med frekvensen av beordrad övertid, som i en annan studie 

beräknades beröra 13 procent av sjuksköterskorna (Trinkoff et al., 2011). Utöver detta hade 

drygt 40 procent av sjuksköterskorna någon form av jour, som innebar att de förväntades vara 

tillgängliga utöver sitt ordinarie arbetsschema. 

     Estryn-Behár et al., (2012) belyste en genusaspekt på övertidsarbetet, där männen var mer 

benägna att arbeta övertid än vad kvinnorna var. I samma studie kunde man dock också se att 

kvinnorna upplevde ett större ansvar för hushållssysslor, vilket lämnade mindre utrymme till 

övertidsarbete. 

     Vid jämförelser av olika skiftmönster och sjuksköterskornas upplevelse av sin arbetsmiljö, 

sågs stora skillnader mellan grupperna med treskiftsschema, tvåskiftschema samt fast schema 

(Sveinsdóttir, 2006). Den treskiftsroterande gruppen upplevde fler stressfaktorer i sin 

arbetsmiljö, mer påfrestande arbetsuppgifter, mindre kontroll över arbetstempo men också 

större variation i arbetet. Trots detta fann man ingen skillnad i arbetstillfredsställelsen i de 

olika skiftgrupperna. 
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6.3. Återhämtningens möjligheter och problematik vid skiftarbete 

Sambandet mellan skiftlängd, utbrändhet och risk för misstag påverkas till stor del av 

möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen, eftersom att minskad återhämtning ökar 

risken för utmattning (Trinkoff et al., 2011). En viktig del av återhämtningen är sömnen, 

vilket man i flera studier (Chan, 2009; Lin, Liao, Chen & Fan, 2014) betonat som ett 

problemområde för många sjuksköterskor. Chan (2009) har i en tvärsnittsstudie av 163 

sjuksköterskor sett att 68 procent av sjuksköterskorna fick otillräckligt med sömn vilket 

orsakade en oförmåga att känna sig utvilade, samt bidrog till mental trötthet och utmattning. I 

en liknande studie konstaterades att 82 procent av sjuksköterskorna hade dålig sömnkvalitet, 

vilket även hade samband med stressnivåer och upplevd hälsostatus (Lin et al., 2014). Flo, 

Pallesen, Moen, Waage & Bjorvatn (2014) studerade betydelsen av kort återhämtningstid 

mellan arbetspass, och såg ett samband mellan så kallade ”quick returns” (QR, kort 

återhämtningstid, mindre än 11 timmar mellan skift) och skiftrelaterad ohälsa och fatigue. I 

den studerade gruppen hade 81,2 procent av sjuksköterskorna scheman med regelbundna QR. 

I en uppföljande studie av Fagerbakke Eldevik, Flo, Moen, Pallesen & Bjorvatn (2013) kunde 

man se hur QR också bidrog till sömnsvårigheter och kraftig sömnighet, och svårighetsgraden 

av dessa ökade i takt med frekvensen av QR/år. I denna studie studerades även eventuella 

samband mellan QR och ångest/depression, men man fann inget sådant samband. Förutom 

otillräcklig sömn bidrog QR också till begränsningar när det gällde familjeliv, socialt liv, 

fritidsaktiviteter och ledighet. Som kontrast till detta har man i studier av tolvtimmarspass 

(som per definition ej innehåller QR) sett att just möjligheten till ett väl fungerande 

familje/fritidsliv är något som sjuksköterskorna ser som långa skifts fördelar (McGettrick & 

O’Neill, 2006; Estryn-Béhar et al., 2012). Man har också kunnat se att trots att olika 

skiftformer innebär olika form av slitage och tillfredsställelse, är valet av skiftform ofta ett 

sätt att hantera familjepusslet, framför allt gällande barnpassning (Estryn-Béhar et al., 2012). 

 

6.4. Skiftarbetets inverkan på sömnsvårigheter och ohälsa 

En välkänd och välstuderad konsekvens av skiftarbete är ökad trötthet och fatigue 

(McGettrick & O’Neill, 2006; Bjorvatn et. al, 2012; Chen, Davis, Daraiseh, Pan & Davis, 

2014; Fagerbakke Eldevik et. al, 2013; Chan, 2009; Flo et al., 2014; Estryn-Béhar et al., 

2012), vilket bland annat kan kopplas till sömnkvalitet. Studier visar att mellan 70-80 procent 

av de skiftarbetande sjuksköterskorna har dålig sömnkvalitet (Bjorvatn et. al, 2012; Lin et. al, 

2014; Chan, 2009). Exempel på sömnproblem som sjuksköterskorna i studierna upplevde var 
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svårigheter att somna, upprepade eller för tidiga uppvaknanden, otillräcklig sömnmängd eller 

ofrivillig sömn under arbetstid. 

     Geiger-Brown, Rogers, Trinkoff, Kane, Barker Bausell och Scharf (2012) har kartlagt 

antalet sömntimmar för sjuksköterskor i samband med flera efter varandra följande 

tolvtimmarsskift, och sett att genomsnittet är cirka fem timmar/natt. Trots denna låga siffra 

kunde inga konstant höga nivåer av ökad sömnighet uppmätas, dock fanns det korta stunder 

under arbetspassen då sjuksköterskorna uppvisade högre grad av sömnighet. Framför allt var 

det i slutet av skiften som sjuksköterskorna upplevde trötthet, samt under det sista av de tre 

arbetspassen. 

     Utöver den schemamässiga faktorn så har även andra faktorer inverkan på hur höga nivåer 

av fatigue som sjuksköterskan drabbas av, till exempel upplever sjuksköterskor som lever i ett 

samboförhållande högre grad av fatigue än ensamstående sjuksköterskor (Bjorvatn et. al, 

2012). I en studie kunde man därför se att sjuksköterskor i samboförhållande därför aktivt 

undvek att arbeta roterande skift (Sveinsdóttir, 2006). Brist på regelbunden motion samt högre 

ålder är också faktorer som ökar risken för och graden av fatigue (Chen et al., 2014; Chan, 

2009). Även en begränsad mängd arbetslivserfarenhet, förekomsten av barn i hushållet, samt 

ohälsa i form av till exempel gastrointestinala problem var riskfaktorer för dålig sömnkvalitet 

och ökad fatigue (Chan, 2009). Andra faktorer som undersökts men som man ej funnit ha 

samband med fatigue är bland annat övervikt samt ökat hushållsansvar eller omvårdnad av 

närstående (Chen et al., 2014). 

 Skiftarbete har i ett antal studier visat sig ha samband med olika ohälsotillstånd, bland 

annat muskel- och ledvärk, neurologiska symtom, gastrointestinala problem, allergier, 

influensaliknande symtom, ångest samt depression (Bjorvatn et. al, 2012; Sveinsdóttir, 2006). 

Framför allt nattskiftsarbete samt QR ökade risken för skiftrelaterad ohälsa (Fagerbakke 

Eldevik et. al, 2013; Flo et al., 2014). Hög ålder i kombination med skiftarbete ökade också 

risken för depression och ohälsa.  

     Lin et al., (2014) studerade olika skiftrotationsmönsters inverkan på sjuksköterskans hälsa, 

och fann ej att något specifikt rotationsmönster innebar högre belastning. Dock fann man att 

den generella stressnivån bland de skiftarbetande sjuksköterskorna var hög, och att sambandet 

mellan arbetsrelaterad stress, sömnkvalitet och upplevd hälsa var starkt. Höga stressnivåer 

bidrog till försämrad sömnkvalitet, vilket i sin tur bidrog till en lägre grad av hälsa. 

     Sveinsdóttir (2006) lät 394 skiftarbetande sjuksköterskor besvara frågeformulär kring 

arbetets inverkan på hälsan, vilket bland annat visade att de sjuksköterskor som arbetade fasta 
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dagskift hade en lägre konsumtion av smärtstillande läkemedel än de som arbetade roterande 

skift. 

 

6.5. Skiftarbetets konsekvenser för patienter gällande hälsa och säkerhet  

Witkoski Stimpfel et al. (2012) studerade skiftlängdens inverkan på patienternas upplevelse 

av vårdkvaliteten, och såg samband mellan långa arbetsskift för sjuksköterskor och missnöje 

bland patienterna. På sju av tio sjukhus där majoriteten av sjuksköterskorna arbetade långa 

skift (≥ 12 timmar) upplevde patienterna otillräcklig smärtlindring, kommunikation och lång 

väntan på hjälp. På sjukhus där majoriteten av sjuksköterskorna arbetade kortare skift var 

patientnöjdheten högre. I McGettrick och O´Neill (2006) visades det att sjuksköterskorna 

ansåg att tolvtimmarsskift gav de bästa förutsättningarna för god kontakt och kontinuitet i 

relationen till patient och anhöriga. 

 Trinkoff et al. (2011) studerade sambandet mellan skiftarbete, bemanning och 

vårdnadsresultat. De konstaterade att schemaläggning och skiftlängd får medicinska 

konsekvenser för patienterna med ökad dödlighet i pneumoni, aortaaneurysm, hjärtsvikt och 

hjärtinfarkt i de fall då sjuksköterskan arbetat långa skift med kort återhämtningstid och vid 

hög arbetsbelastning. Detta tolkades vara ett resultat av sjuksköterskornas utmattning, 

minskade uppmärksamhet, minskade förmåga att tillgodose patienternas behov samt till att 

förebygga komplikationer. På samma sätt kunde Rogers et al. (2004) se hur risken för att 

sjuksköterskan skulle begå medicinska misstag ökade i takt med skiftlängden, vilket givetvis 

exponerar patienten för en risk. 

 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Ett arbete av denna typ grundläggs av den datainsamling författarna gör. Vi valde att endast 

använda oss av databasen PubMed. Enligt Henricson (2012) ökar validiteten på ett arbete om 

fler sökdatabaser används, eftersom urvalet av studier då blir större. För säkerhets skull 

testades därför sökningarna även i CINAHL, med en liknande men mer begränsad träfflista. 

Författarna resonerade därför så att på grund av den stora mängden sökträffar och den 

begränsade mängden tid så var sökningar i fler databaser ej nödvändigt.  

 De sökord som användes har sedan tidigare presenterats i metodavsnittet och de inledande 

sökningarna gav ett väldigt stort antal träffar, vilket krävde att fler sökord lades till. Detta 

exkluderar givetvis delar av den befintliga forskningen och nu i efterhand kan vi konstatera att 
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valet av sökord eventuellt påverkats av vår förförståelse. Å andra sidan är sökorden väl 

relaterade till arbetets syfte. Sökordet fatigue var alltså inte vårt förstaval av sökord, utan 

tillkom då vi upptäckte hur centralt fatigue och utmattning är för skiftarbetets konsekvenser. 

Vi vill därför hävda att sökorden hade relevans för att besvara syftet.  

 Avsaknaden av kvalitativa studier är något som kan ses som en svaghet i vår studie, då de 

hade kunnat bidra med en mer djupgående och nyanserad förståelse av skiftarbetets inverkan 

på sjuksköterskan och omvårdnaden. Vi har inte aktivt valt att begränsa oss till kvantitativa 

studier, utan vårt huvudfokus i sökningarna har varit att finna studier som besvarar syftet, 

varför studiernas metod varit av sekundärt intresse. 

 En styrka med denna studie har varit noggrannheten i urvals- och bearbetningsprocessen, 

där ett stort antal abstrakt lästes för att säkerställa relevansen för syftet. Mycket tid avsattes 

för att läsa och gå igenom artiklarna tillsammans, för att undvika att viktig information 

förbiseddes.  

 Gemensamt för majoriteten av de valda studierna är tvärsnittsdesignen samt den 

västerländska vårdkontexten, vilket enligt Henricson (2012) ger ökad validitet till resultatet 

samt gör studiernas resultat mer jämförbara. Två av studierna har dock haft en 

loggboksbaserad datainsamlingsmetod, vilket ger ett något svagare resultat eftersom att det 

inte ger ett exakt mätvärde, utan istället utgår ifrån studiedeltagarens egen uppfattning eller 

upplevelse om ett tillstånd/en situation. I dessa två studier har man emellertid kompletterat 

loggboken med andra, validerade mätinstrument så som aktigrafi, enkäter och 

sömnsskattningsskalor, för att på så vis stötta upp resultatet. 

 Vår ursprungliga intention var att beskriva vilken verkan skiftarbete har på sjuksköterskan, 

patienterna och omvårdnaden. Detta gjorde att materialet blev alltför omfattande och en 

tydligare begränsning hade krävts för att skapa djupare förståelse. Vi upplever att vårt syfte 

har besvarats, men vi tror att ytterligare fördjupning kan nås genom att studera skiftarbetets 

inverkan på respektive område (sjuksköterska, patient, omvårdnad) enskilt. Eftersom 

merparten av de gjorda studierna kring skiftarbete belyser tolvtimmarsskift, anser vi att det 

finns ett värde i att även undersöka skiftarbetets inverkan vid åttatimmarsskift, som ju är 

vanligare i svensk vård. Det hade varit önskvärt att även använda studier om skiftarbete 

gjorda i en svensk vårdkontext, dock har fann vi inga sådana under datainsamlingen. 
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7.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar på hur skiftarbete är nära sammankopplat med ökad trötthet/fatigue 

och utmattning, vilket i sin tur har effekt på sjuksköterskan och vårdarbetet. Att studera 

skiftarbete innebar således att också studera fatigue, varför diskussionen kommer beröra båda 

dessa faktorer. Vi har valt att dela upp diskussionen utefter Kims (1987) domäner: 

sjuksköterskan (yrkesdomänen), omvårdnad/interaktion (klient-sjuksköterskedomän), och 

vårdmiljö (miljödomän). Eftersom patientens inneboende förutsättningar inte påverkas av 

sjuksköterskans skiftarbete har denna domän utelämnats. 

 

7.2.1. Skiftarbetets inverkan på sjuksköterskans fysiska, psykiska och kognitiva 

förmågor 

Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån Kims (1987) yrkesdomän, det vill säga 

sjuksköterskans förmågor och förutsättningar att vårda. 

 I resultatet har vi kunnat se hur skiftarbete är uppskattat av sjuksköterskorna och skapar 

flexibilitet i deras övriga livssituation, men att det samtidigt har ett flertal negativa 

konsekvenser för hälsan. En av de tydligaste konsekvenserna är sömnproblematik, vilket 

skapar trötthet och risk för utbrändhet, vilket i sin tur har visats minska sjuksköterskans 

prestationsförmåga. Detta kan relateras till Kims (1987) yrkesdomän och framför allt avsnittet 

om sjuksköterskan: utbrändhet innebär försämrad fysisk, psykisk och kognitiv förmåga. 

 Sjuksköterskor är inte den enda yrkesgruppen i samhället vars arbete schemaläggs i 

skiftform. Ändå verkar skiftarbetande sjuksköterskor lida i högre grad av sömnsvårigheter, 

fatigue, utbrändhet och arbetsskador (Barker & Nussbaum, 2011). Detta tros bero på den 

mentala och emotionella arbetsbörda som är förknippad med vårdyrket. Sjuksköterskor har i 

studier uppvisat höga nivåer akut mental fatigue, vilket påverkar uppmärksamhetsnivåer, 

sinnesstämningen och prestationsförmågan. Sjuksköterskorna som under lång tid är utsatta för 

denna akuta fatigue löper dessutom stor risk att utveckla kronisk fatigue. Detta har relaterats 

till minskat intresse och motivation till arbetet. En utvilad sjuksköterska har större möjlighet 

att vara uppmärksam på förändringar och till att anpassa sig efter växlingar i arbetstempot. En 

utvilad sjuksköterska har också bättre förutsättningar att efter ett hektiskt skift återhämta sig, 

vilket på längre sikt minskar risken för utmattningstillstånd och utbrändhet. 

 En annan faktor som Kim tar upp i yrkesdomänen, berörande sjuksköterskan, är de 

kommunikativa egenskaperna. Stichler (2009) beskriver i en litteraturöversikt hur konflikter i 

arbetslaget och otydlig kommunikation mellan kollegor är vanligt förekommande inom 
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vården, och konsekvenserna av detta beskrivs ytterligare av Grayson et. al (2005) som visar 

hur detta ökar misstagsfrekvensen. I flera av de i resultatdelen beskrivna studierna 

(McGettrick & O´Neill, 2006; Estryn-Béhar & van der Heijden, 2012) konstateras att just 

kommunikationen i arbetsgruppen är en negativ effekt av skiftarbete, dels i form av 

otillräcklig överrapportering samt till följd av bristande uppmärksamhet på grund av trötthet. 

Konflikter och låg kvalitet på samarbetet inom kollegiet angavs vara problematiska, och 

bidrog till högre frekvens av utbrändhet och otillfredsställelse. Enligt Kim kan dessa 

kommunikativa svårigheter få konsekvenser för interaktionen mellan parterna i 

omvårdnadsrelationen, och detta ger också konsekvenser för slutresultatet.  

     Trots skiftarbetets olika påfrestningar så är det tydligt i litteraturen att sjuksköterskorna 

ofta upplevde tillfredsställelse med att arbeta tolvtimmarsskift. Mer tid till vårdplanering, 

lägre sjukfrånvaro, bättre balans mellan arbete och familjeliv samt ett större antal lediga dagar 

var de mest framträdande positiva effekterna (McGettrick & O’Neill, 2006; Estryn-Béhar et 

al., 2012). Det går därmed inte att påstå att skiftarbete som sådant bör undvikas, dock krävs en 

medvetenhet kring risker och förebyggandet av dessa. 

 

7.2.2. Sjuksköterskans kommunikation och interaktion med patienten  

Under denna rubrik kommer författarna diskutera resultatet utifrån Kims (1987) klient-

sjuksköterskedomän, som beskriver mötet mellan patient och sjuksköterska. 

 Ett flertal studier visar hur patienterna upplever skillnader i vårdkvalitet på sjukhus med 

tolvtimmarsskift, jämfört med kortare skift. Givetvis finns risken för skensamband i denna 

form av tvärsnittsstudier, men utifrån vad vi läst kring hur sjuksköterskans prestationsförmåga 

påverkas av skiftarbete verkar det rimligt att vårdkvaliteten faktiskt riskerar att påverkas. Vi 

har även kunnat se hur flera studier visar på ökad misstagsfrekvens vid långa skift och ett högt 

antal arbetade timmar/vecka, och detta innebär en risk för patienterna vilket skulle kunna 

förklara den ökade mortaliteten. 

     Grayson et. al (2005) beskriver hur skiftarbete inte är den enda faktorn som bidrar till 

risken för misstag, utan att även den för skiftet specifika vårdtyngden inverkar. Risken för 

misstag ökade om sjuksköterskan upplevde sig distraherad, stressad, eller då viktig 

information kring patienten hade förbisetts. Dessa tillstånd är inte specifika för en viss form 

av skift, men studiens resultat visar att skiftarbete och den ökade trötthet detta innebär har just 

dessa effekter på sjuksköterskans förmåga.  

     Kim (1987) hävdar att interaktionen mellan sjuksköterska och patient är den viktigaste 

processen för att stödja individens hälsa. Processen består av informationsutbyte, tillgivenhet, 
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stöd, uppmuntran och erbjudande av resurser. När man sätter detta i relation till den fatigue 

som en stor del av de skiftarbetande sjuksköterskorna lider av, och de effekter som fatigue har 

på individen: irritabilitet, dåligt humör, försämrad kommunikationsförmåga, försämrad 

koncentrationsförmåga samt sänkt mental energinivå (Caruso, 2014; Barker & Nussbaum, 

2011), så blir det tydligt att interaktionsprocessen- och kvaliteten riskerar att drabbas. 

Dessutom sker interaktionen under inflytande av den sociala kontexten – miljön – som 

diskuteras vidare nedan. 

 

7.2.3. Hur vårdmiljön kan utformas för att förebygga skiftarbetets 

konsekvenser 

Kim (1987) använder begreppet miljödomän för att beskriva den kontext som övriga domäner 

utspelar sig i. Detta innefattar bland annat vårdklimatet och arbetsmiljö, som diskuteras vidare 

nedan. 

 Trots de konsekvenser som skiftarbete har, kvarstår det faktum att skiftarbete är 

nödvändigt för att sjukhusen ska kunna erbjuda vård under dygnets alla timmar. Surani, 

Murphy och Shah (2007) resonerar kring den åldrande befolkningen och det ökade 

vårdbehovet, i relation till en generell brist på sjuksköterskor, och hur detta har lett fram till 

en ökad vårdtyngd/ökat antal arbetstimmar för varje enskild sjuksköterska. Detta ökar också 

kraven på sjukhusens ledarskap och på utformningen av vård- och arbetsmiljö, för att minska 

belastningen och påfrestningen på sjuksköterskan.  

 Vårdförbundets kollektivavtal (2014) gör avvikelser från arbetstidslagen gällande vissa 

paragrafer, så som dygns- och veckovila. Det står dock att arbetstagare ändå har rätt till minst 

nio timmars dygnsvila. Över en beräkningsperiod på högst 16 veckor ska den genomsnittliga 

dygnsvilan uppgå till elva timmar. Eftersom flera studier visar att kort återhämtningstid 

minskar möjligheten till vila och ökar risken för fatigue och utbrändhet, kan man därför fråga 

sig hur arbetstidsregleringen påverkar sjuksköterskors möjlighet till återhämtning. Ett 

argument för motsolsrotation, det vill säga kvällsskift följt av dagskift, är kontinuiteten i 

patientkontakten. Sjuksköterskan vårdar då samma patienter på kvällen som på morgonen 

därpå, vilket ger förutsättningar att skapa en god vårdrelation till patienten. Studierna kring 

återhämtningstider visar dock att uppmärksamhetsnivån försämras och att sjuksköterskans 

mentala och kognitiva förmågor nedsätts. Detta riskerar både sjuksköterskans och patientens 

hälsa. 

 Det är sedan länge känt att nattskiftsarbete har en tendens att påverka individen negativt, 

men nattskiftsarbete kan inte exkluderas från vårdkontexten. Att ge rätt förutsättningar till 
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återhämtning, raster, utvecklingsmöjligheter, bemanning och stöd från chefer/ledning är 

faktorer som kan underlätta för de sjuksköterskor som arbetar nattskift. Samma princip gäller 

för roterande skiftarbete: att vid schemaläggning säkerställa återhämtningstid, att se över 

rotationsriktning, att undvika snabbrotation samt att se över den generella arbetsbelastningen 

på enheten. Det kan dessutom vara av vikt att se över de andra faktorer som påverkar 

sjuksköterskors upplevelse av stress och arbetsbelastning, till exempel familjesituation, hur 

arbetsgruppen fungerar, samt medvetenhet kring hälsa och motion. 

     Lin et al. (2014) beskriver hur positiva vårdmiljöer med tillräcklig bemanning är en 

nyckelfaktor för att minska skiftarbetets och stressens påfrestningar på sjuksköterskan. Detta 

betonas även av Stichler (2009) som menar att utformandet av hälsosamma arbetsmiljöer 

inverkar på patientsäkerhet, sjuksköterskors arbetstillfredsställelse- och engagemang samt på 

sjukhuspersonalens professionalitet. En välfungerande arbetsmiljö stärker sjuksköterskornas 

auktoritet och bidrar till en upplevelse av gemenskap och stöd i arbetsgruppen. Tervo-

Heikkinen, Partanen, Aalto & Vehviläinen-Julkunen (2008) belyste sjuksköterskors 

upplevelse av sin arbetsmiljö och fem variabler identifierades som avgörande för 

jobbtillfredställelsen. Dessa variabler var 1) möjligheten till karriär, 2) stöd från närmaste 

chef, 3) bemanningsgrad, 4) respektfulla relationer med arbetskollegor och 5) omvårdnadens 

standard. När dessa variabler fungerade väl förbättrades arbetstillfredsställelsen och antalet 

avvikelserapporter minskade. 

 Resultatet av medvetet arbetsmiljöarbete kunde ses i en studie av Camerino et. al (2008), 

där man jämfört 7516 nattskiftarbetande och treskiftsarbetande sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. Studien visade att de nattskiftsarbetande sjuksköterskorna upplevde 

högre grad av tillfredsställelse, vilket ansågs vara ett resultat av arbetsgivarens ansträngning 

för att utforma en positiv arbetsmiljö. Arbetsgivaren i studien saknade medvetenhet om 

treskiftsarbetets påfrestningar, och därmed prioriterades inte denna arbetsgrupp.  Detta 

beskrivs av Kim (1987) som en av de exogena faktorer som inverkar på interaktionen mellan 

patient och sjuksköterska: det organisatoriska och strukturella utformandet av vårdmiljön, 

vårdkulturer samt omvårdnadens standard. Kim beskriver vidare att vårdmiljön är en faktor 

som ytterligare bör undersökas, för att öka förståelsen för dess betydelse. 

 Även sjuksköterskan har ett ansvar för sitt arbete och för sin återhämtning, där vila, sömn, 

kost och motion är faktorer som hjälper kroppen att återhämta sig efter arbete. Sjuksköterskan 

har, tillsammans med arbetsgivare, också ett ansvar att vara uppmärksam på sin egen 

prestationsförmåga och att reflektera kring säkerheten för patienter, kollegor och sig själv. 

Givetvis ställer detta krav på ledarskapet på arbetsplatsen, där tydlig kommunikation, 



 
 21 (39) 

 

tillräcklig bemanning och säkerhetsmedveten schemaläggning blir centralt. En konkret åtgärd 

som enhetsansvariga kan ta ansvar för är att säkerställa möjligheten till regelbundna raster i en 

miljö där sjuksköterskan får chans att koppla av. Enhetsledare kan också arbeta för att 

utveckla arbetsgruppens samarbetsförmåga och på så sätt optimera gruppens funktion och 

effektivitet. 

 

8. Implikationer och fortsatt forskning 

Då litteraturen visat att det framför allt är långa skift samt QR som bidrar till påfrestningar på 

sjuksköterskan, så finns det flera schemaläggningsmässiga aspekter att arbeta med. De långa 

skiften behöver inte nödvändigtvis undvikas, men återhämtningstiden är av stor vikt. Både 

arbetsgivare och anställda behöver få ökad kunskap kring skiftarbetets påfrestningar och 

risker, för att aktivt kunna uppmärksamma och förebygga negativa konsekvenser. När det 

gäller de långa skiften går en kritisk gräns vid tre till fyra på varandra följande skift – 

överskrids detta riskeras både sjuksköterskans och patientens säkerhet. När flera långa skift 

har arbetats bör minst två dagars ledighet ges för återhämtning. Vid nattskiftsarbete blir dessa 

rekommendationer än viktigare, då nattarbete innebär ytterligare påfrestningar på kroppen och 

ökad risk för misstag och olyckor. Det är också viktigt att arbetsgivare tar ansvar för att inte 

använda förlängda/utökat antal skift som en lösning på bristande bemanning. 

     I den svenska kontexten, där åttatimmarsskift är en vanligare arbetsform, blir rotationen av 

skiften en mer central aspekt. Rotationen stör dygnsrytmen och ger minskad tid till 

återhämtning samt riskerar att störa det sociala livet. Ur ett säkerhetsperspektiv bör 

medsolsrotation, det vill säga dag – kväll – natt, vara ett mer fördelaktigt alternativ eftersom 

detta ger större möjlighet till återhämtning. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 

individens liv inte enbart består av arbete och sömn, utan att även det sociala- och familjelivet 

måste få ta plats. Dessutom ger motsolsrotation en bättre kontinuitet i patientkontakten. 

Därför krävs en flexibilitet och ett hänsynstagande till individuella önskemål. Hänsyn kan 

också tas till vilken skiftform som passar individens dygnsrytm bäst, då detta kan optimera 

både arbetsprestation och återhämtningsförmåga. 

 Denna litteraturöversikt har till stor del utgått ifrån en amerikansk vårdkontext, där 

tolvtimmarsskift är vanligare än vad det är i Sverige. Det vore därför intressant att ytterligare 

fördjupa sig i motsvarande ämne men med ett mer specifikt fokus på den svenska 

vårdkontexten. Hur ser skiftarbetet ut i Sverige och hur påverkas sjuksköterskorna? Generellt 

sett arbetas kortare skift i Sverige, men detta innebär också att antalet lediga dagar minskar. 
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Detta har skapat funderingar kring hur det sociala livet och återhämtningen påverkas av ett 

treskiftsschema och hur svenska sjuksköterskor upplever skiftarbete, i jämförelse med 

amerikanska. Författarna föreslår att detta beskrivs i framtida kandidatuppsatser. Det vore 

också intressant att jämföra kvinnors respektive mäns upplevelse av skiftarbete, både ur ett 

fysiskt och socialt perspektiv. 

 

9. Konklusion 

Det som denna litteraturöversikt beskriver är hur skiftarbete har inverkan på sjuksköterskors 

arbetstillfredställelse, hälsa, utmattning och prestationsförmåga. Återhämtningen är av stor 

vikt, varför skiftlängd, rotationsform och arbetsmiljö är faktorer som påverkar 

sjuksköterskans hälsa. Även patienterna påverkas av sjuksköterskans skiftarbete, då 

misstagsfrekvensen ökar och omvårdnadsbehoven inte blir tillfredsställda. Kunskap kring 

skiftarbetets konsekvenser är därför viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare, för att öka 

effektiviteten och förebygga risker relaterade till skiftarbete. 
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Bilaga 1. A typology of four domains 

 

 

Klient (1A) 
 
Fysiska egenskaper 

Psykologiska egenskaper 

(motivation, personlighet, 

karaktärsdrag) 

Kognitiva egenskaper 

Sociala faktorer 

Attityder, värden 

Kommunikativa egenskaper 

Sjuksköterska (1B) 
 

Fysiska egenskaper 

Psykologiska egenskaper 

(motivation, personlighet, 

karaktärsdrag) 

Kognitiva egenskaper 

Sociala faktorer 

Attityder, värden 

Kommunikativa egenskaper 

Interaktion mellan klient och 
sjuksköterska (1D) 
 

Interaktionen som process 

Interaktionens kvalitet 

Social kontext 

(1C) 

Hälsa och beteenden hos 
klienten (1E) 
 

Återhämtning 

Följsamhet till behandling 

Smärtupplevelse 

Stressupplevelse 

Känslotillstånd 

Lärande 

Tillfredsställelse 

Hälsa 

Figur 1: Variablernas struktur i klient – sjuksköterskeinteraktionen (Kim, 1987, s. 105). 
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Bilaga 2. Sökmatris  

DATABAS SÖKORD ANTAL 
TRÄFFAR 

BEGRÄSNINGAR ANTAL 
LÄSTA 
ABSTRAKT 

ANTAL LÄSTA 
ARTIKLAR 

VALDA ARTIKLAR 

Pubmed Shift work, 

nurse, 

patient 

safety 

38 10 år, människor, 

engelska 

16 8 1) Witkoski Stimpfel, Sloane & 

Aiken (2012) 

2) Estryn-Béhar & Van der Heijden 

(2012) 

 

Pubmed Shift work, 

nurse, 

fatigue 

67 10 år, människor, 

engelska 

25 9 1) Fagerbakke Eldevik, Flo, Moen, 

Pallesen & Bjorvatn (2013) 

2) Geiger-Brown, Rogers, Trinkoff, 

Kane, Barker Bausell & Scharf 

(2012) 

3) McGettrick & O’Neill (2006) 

4) Flo, Pallesen, Moen, Waage & 

Bjorvatn (2014) 

5) Chen, Davis, Daraiseh, Pan & 

Davis (2014) 

6) Bjorvatn, Dale, Hogstad-Erikstein, 

Fiske, Pallesen & Waage (2012) 

Pubmed Shift work, 

nurse, 

sleep 

quality 

51 10 år, människor, 

engelska 

15 4 1) Chan (2009) 

2) Lin, Liao, Chen, & Fan (2014) 

3) Sveinsdóttir (2006) 

 
Följande artiklar har hittats genom andra artiklars referenslistor: 
 
1) Rogers, Hwang, Scott, Aiken, & Dinges (2014) 

2) Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto & Vehviläinen-Julkunen (2008) 

3) Trinkoff, Johantgen, Storr, Gurses, Liang  & Han (2011) 

 



 
 

3 (39) 
 

 

Bilaga 3. Matris över urval av artiklar till resultat  

FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

Bjorvatn, B., Dale, 

S.,Hogstad-

Erikstein, R., 

Fiske, E., Pallesen, 

S., & Waage, S. 

Self-reported 

sleep and 

health among 

Norwegian 

hospital 

nurses in 

intensive care 

unit 

2012, Norge, 

Nursing in 

Critical Care 

Att undersöka faktorerna 

sömn, sömnighet, fatigue, 

upplevelse av hälsa, ångest 

samt depression bland 

sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

demografiska uppgifter, sömn, 

trötthet, upplevd hälsostatus, 

ångest och depression, samt 

kring upplevelsen av 

skiftarbete. 

Urvalskriterier: 

sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar på 

sjukhus i Trondheim, Norge. 

150 besvarade formulär 

(svarsfrekvens: 56,2 procent).  

Analysmetod: deskriptiv 

statistik, SPSS 

70 procent av 

sjuksköterskorna 

upplevde dålig 

sömnkvalitet och 25 

procent upplevde 

kraftig trötthet. Hög 

ålder ökade risken för 

skiftrelaterad ohälsa. 

Sjuksköterskorna I 

studien upplevde en 

lägre nivå av hälsa än 

det norska 

genomsnittet. 

Chan, M. F. Factors 

associated 

with perceived 

sleep quality 

of nurses 

working on 

rotating shifts 

2009, Hong 

Kong, Journal of 

Clinical Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevda 

sömnkvalitet och faktorer 

som bidrar till otillräcklig 

sömn. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

demografiska uppgifter, 

hälsostatus, eventuella 

sjukdomssymtom och upplevd 

sömnkvalitet. 

Urvalskriterier: 

treskiftsarbetande 

sjuksköterska. 163 besvarade 

formulär (svarsfrekvens: 70,9 

70 procent av 

sjuksköterskorna 

upplevde otillräcklig 

sömn, och för dessa 

var skiftarbetets 

belastning högre. 

Ålder, 

gastrointestinal 

problematik samt 

sömnsvårighet var 

riskfaktorer för 
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FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

procent). Analysmetod: 

deskriptiv statistik, SPSS. 

otillräcklig sömn.  

Chen, J., Davis, K. 

G., Daraiseh, N. 

M., Pan, W., & 

Davis, L. S. 

Fatigue and 

recovery in 

12-hour 

dayshift 

hospital 

nurses 

2014, USA, 

Journal of 

Nursing 

Management 

Att undersöka sambandet 

mellan akut fatigue, kronisk 

fatigue och återhämtning 

mellan skift hos 12-

timmarsarbetande 

sjuksköterskor. Även att 

undersöka hur 

organisatoriska och 

individuella faktorer 

inverkar på fatiguenivåerna. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

demografiska uppgifter, 

fatiguenivåer, återhämtning 

och arbetsplatsfaktorer. 

Urvalskriterier: kvinnliga, 12-

skiftarbetande sjuksköterskor 

på akutsjukhus i USA. 130 

besvarade formulär 

(svarsfrekvens: 87 procent). 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik, SPSS. 

Sjuksköterskorna 

upplevde måttliga till 

höga nivåer av akut 

fatigue, och måttliga 

nivåer av kronisk 

fatigue. Skillnader 

kunde ses relaterat till 

sjukhusens 

organisation. Hög 

ålder och brist på 

regelbunden motion 

var faktorer som 

ökade risken för höga 

fatiguenivåer. 

Estryn-Béhar, M., 

Van der Heijden, 

B. I. J. M., & the 

NEXT Study 

Group 

Effects of 

extended work 

shifts on 

employee 

fatigue, health, 

satisfaction, 

work/family 

balance, and 

patient safety 

2012, Europa, 

Work 

Att göra en sekundär analys 

av data kring skiftarbetande 

sjuksköterskor och deras 

upplevelse av hälsa, 

säkerhet och balans mellan 

arbetsliv och familjeliv. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

demografiska uppgifter, 

upplevelse av hälsa, 

tillfredsställelse med 

arbetssituation/schemaläggning 

och balans i familjesituationen.  

Urvalskriterier: 

sjuksköterskor på sjukhus, 

vårdboenden och hemsjukvård 

i tio länder i Europa. 

Analysmetod: deskriptiv 

Sjuksköterskor som 

arbetade långa skift 

upplevde mer 

störningar i arbetet, 

sämre hälsa och 

högre 

arbetsbelastning. Att 

arbeta långa skift 

sågs som ett sätt att 

lösa problem med 

barnpassning och att 

få mer ledig tid.  
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FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

statistik, SPSS, och Pearson’s 

Chi square.  

Fagerbakke 

Eldevik, M., Flo, 

E., Moen, B. E., 

Pallesen, S., & 

Bjorvatn, B.  

Insomnia, 

excessive 

sleepiness, 

excessive 

fatigue, 

anxiety, 

depression and 

shift work 

disorder in 

nurses having 

less than 11 

hour in-

between shifts 

2013, Norge, 

PLoS ONE 

Att undersöka om kort 

återhämtningstid mellan 

arbetspass har samband med 

sömnsvårigheter, sömnighet, 

fatigue, ångest, depression 

och skiftrelaterad ohälsa. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

återhämtningstid mellan skift, 

sömnsvårigheter, fatigue, 

sömnighet, ångest, depression 

och ohälsa. 

Urvalskriterier: slumpmässigt 

urval av sjuksköterskor i 

Norge. Krav om arbetstid 

motsvarande minst 50 procent. 

1990 besvarade formulär 

(svarsfrekvens: 36,8 procent). 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik, SPSS. 

Kort återhämtningstid 

mellan skift ökade 

risken för 

sömnsvårigheter, 

sömnighet, fatigue 

och skiftrelaterad 

ohälsa. Inget 

samband fanns till 

ångest och 

depression.  För 

manliga 

sjuksköterskor var 

sambandet mellan 

återhämtningstid och 

ohälsa starkare än för 

kvinnorna.  

Flo, E., Pallesen, 

S., Moen, B. E., 

Waage, S., & 

Bjornvatn, B. 

Short rest 

periods 

between work 

shifts predict 

sleep and 

health 

problems in 

nurses at 1-

year follow-up 

2014, Norge, 

Occupational & 

Environmental 

Medicine 

Att undersöka samband 

mellan kort återhämtning 

mellan arbetspass och 

skiftrelaterad ohälsa, 

sömnighet, fatigue, ångest 

och depression, sett over en 

ettårsperiod. 

Metod: kvantitativ metod. 

Longitudinell studie med 

frågeformulär berörande 

återhämtningstid mellan 

arbetspass och ohälsovariabler. 

Urvalskriterier: minst 

halvtidsarbetande 

sjuksköterskor. 1224 besvarade 

korrekt ifyllda formulär.  

Analysmetod: deskriptiv 

statistik. 

Kort återhämtningstid 

mellan arbetspass var 

en bidragande orsak 

till arbetsrelaterad 

ohälsa och fatigue. 

De sjuksköterskor 

som minskade sitt 

antal ”quick returns” 

(kort 

återhämtningstid) 

minskade också 
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FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

risken för att utveckla 

ohälsa och fatigue. 

Geiger-Brown, J., 

Rogers, V. E., 

Trinkoff, A. M., 

Kane, R. L., Barker 

Bausell, R., & 

Scharf, S. M. 

Sleep, 

sleepiness, 

fatigue, and 

performance 

of 12-hour-

shift nurses 

2012, USA, 

Chronobiology 

International 

Att beskriva sömnmönster, 

sömnighet, arbetsrelaterad 

utmattning och kognitiv 

förmåga i samband med tre 

efter varandra följande 12-

timmarsskift. 

Metod: kvantitativ metod. 

Datainsamling med hjälp av 

aktigrafi, sömndagbok, samt 

mätningar av sömnighet, 

utmattning och kognitiv 

förmåga.  

Urvalskriterier: kvinnliga 

heltidsarbetande sjuksköterskor 

på medicinska och kirurgiska 

enheter. Sjuksköterskorna 

skulle vara schemalagda under 

tre på varandra följande 12-

timmarsskift med två 

efterföljande lediga dagar. 

Exkluderades gjordes 

sjuksköterskor med nyligen 

upplevda trauman, de som 

behandlades med lugnande 

eller aktiverande läkemedel 

samt sjuksköterskor med känd 

sömnproblematik. 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik. 

Sjuksköterskorna fick 

en alltför liten mängd 

sömn mellan skiften, 

vilket innebar 

otillräcklig fysisk och 

kognitiv 

återhämtning. 

Sjuksköterskorna 

upplevde en ökad 

trötthet under det 

tredje arbetspasset 

och nattarbetande 

sjuksköterskor var 

mer känsliga för 

detta. Den kognitiva 

förmågan 

försämrades under 

skiftens gång, och en 

tredjedel av 

sjuksköterskorna 

upplevde höga nivåer 

av utmattning. 
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FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

Lin, S.-H., Liao, 

W.-C., Chen, M.-

Y., & Fan, J.-Y. 

The impact of 

shift work on 

nurses job 

stress, sleep 

quality and 

self-perceived 

health status 

2014, Taiwan, 

Journal of 

Nursing 

Management 

Att beskriva det aktuella 

läget för skiftarbetande 

sjuksköterskor I Taiwan vad 

gäller stress, sömnkvalitet 

och upplevelse av hälsa. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärtsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

demografiska uppgifter, 

arbetsschema och 

rotationsmönster, upplevelse av 

stress, sömnkvalitet och 

upplevd hälsostatus.  

Urvalskriterier: 

treskiftsarbetande 

sjuksköterska med 

patientarbete. 266 besvarade 

formulär (svarsfrekvens: 83,13 

procent).  

Analysmetod: deskriptiv 

statistik, SPSS. 

Sjuksköterskorna 

rapporterade en 

måttlig mängd stress, 

dålig sömnkvalitet 

och måttlig 

upplevelse av hälsa, 

oavsett mängden 

skiftarbete som 

utförts. 

Arbetsrelaterad stress 

hade inverkan på 

sömnkvalitet, vilket i 

sin tur kunde 

relateras till 

upplevelse av hälsa. 

McGettrick, K. S., 

& O’Neill, M. A. 

Critical care 

nurses – 

perceptions of 

12-h shifts 

2006, 

Storbritannien,  

Nursing in 

Critical Care 

Att belysa 

intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelse av att arbeta 12-

timmarsskift 

Metod: kvantitativ metod. 

Frågeformulär berörande 

upplevelsen av att arbeta 12-

timmarsskift. Formulären 

följdes sedan upp genom att en 

fokusgrupp intervjuades. 

Urvalskriterier: 

sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar med 

huvudsakligen 12-timmarsskift 

i sitt arbetsschema. 54 

besvarade frågeformulär 

(svarsfrekvens: 68 procent). 

De faktorer som 

sjuksköterskorna 

upplevde som mest 

positiva vid 12-

timmarsskift var 

omvårdnad, 

jobbtillfredsställelse, 

kontinuitet och 

ledighet/familjeliv. 

De negativa 

aspekterna av 

skiftarbetet som 

angavs var försämrad 



 
 

8 (39) 
 

 

FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

Fokusgruppen bestod av 6 

personer utvalda i syfte att ge 

en så representativ bild som 

möjligt av studiens deltagare 

gällande t ex ålder, kön och 

arbetsområde. 

Analysmetod: formulären 

analyserades genom deskriptiv 

statistik. Fokusgruppens svar 

sammanställdes genom 

innehållsanalys. 

kommunikation, 

fatigue och minskad 

möjlighet att hålla sig 

uppdaterad på 

vetenskapen. Genom 

fokusgruppen 

framkom att 

bemanning, möjlighet 

till raster samt 

skiftmönster hade 

inverkan på 

upplevelsen. 

Rogers, A. E., 

Hwang, W.-T., 

Scott, L. D., Aiken, 

L. H., & Dinges, 

D. F. 

The working 

hours of 

hospital staff 

nurses and 

patient safety 

2004, USA, 

Health Affairs 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

arbetsmönster och 

eventuella samband mellan 

antal arbetade timmar och 

misstagsfrekvens. 

Metod: kvantitativ metod. 

Loggboksbaserad 

datainsamling berörande antal 

arbetade timmar, övertid, 

ledighet, sömn- och 

vakenhetsmönster, samt kring 

misstagsfrekvens under 

arbetspassen.  

Urvalskriterier: 

heltidsarbetande sjuksköterska. 

393 korrekt ifyllda loggböcker 

(svarsfrekvens: 44 procent). 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik. 

Av 5317 registrerade 

arbetspass var 39 

procent minst 12,5 

timmar, och det 

längsta arbetspasset 

varade drygt 23 

timmar. Övertid 

skedde i anslutning 

till 80 procent av 

arbetspassen. 

Skiftlängd och 

övertid hade samband 

med risken för 

misstag, vilket hotade 

patientsäkerheten. 
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FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

Sveinsdóttir, H Self-assessed 

quality of 

sleep, 

occupational 

health, 

working 

environment, 

illness 

experience 

and job 

satisfaction of 

female nurses 

working 

different 

combination 

of shifts 

2006, Island, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science 

Att beskriva och jämföra 

sömnkvalitet, arbetsrelaterad 

hälsa, arbetsmiljö och 

jobbtillfredsställelse bland 

sjuksköterskor med olika 

former av skiftarbete. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

demografiska uppgifter, 

livssituation, hälsa, sömn, 

arbetsmiljö/villkor samt 

jobbtillfredsställelse. 

Urvalskriterier: slumpmässigt 

urval av sjuksköterskor på 

Island. 394 besvarade formulär 

(svarsfrekvens: 65,7 procent). 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik, SPSS. 

 

Tervo-Heikkinen, 

T., Partanen, P., 

Aalto, P., & 

Vehviläinen-

Julkunen, K. 

Nurses’ work 

environment 

and nursing 

outcomes: A 

survey study 

among 

Finnish 

university 

hospital 

registered 

nurses 

2008, Finland, 

International 

Journal of 

Nursing Practise 

Att analysera sambandet 

mellan sjuksköterskors 

arbetsmiljö och 

omvårdnadsresultat. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

jobbrelaterad stress, 

jobbtillfredsställelse, och 

upplevelse av negativa effekter 

för sjuksköterskan och 

patienten.  

Urvalskriterier: 

sjuksköterskor på 

universitetssjukhus i Finland. 

452 kompletta formulär 

(svarsfrekvens 68 procent).  

Bemanning, 

arbetsrelationer, 

resurser, 

karriärmöjligheter 

och stöd från 

ledningen var 

faktorer som hade 

betydelse för 

sjuksköterskans 

upplevelse av stress, 

jobbtillfredsställelse 

samt patientsäkerhet.  
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FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik. 

Trinkoff, A. M., 

Johantgen, M., 

Storr, C. L., 

Gurses, A. P., 

Liang, Y., & Han, 

K. 

Nurses’ work 

schedule 

characteristics, 

nurse staffing, 

and patient 

mortality 

2011, USA, 

Nursing 

Research 

Att undersöka samband 

mellan sjuksköterskors 

arbetsschema och 

patientdödlighet. 

Metod: kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär berörande 

arbetstid, skiftrotation, övertid 

och ledighet.  Dessa data 

kompletterades sedan med 

respektive sjukhus statistik 

kring mortalitet på enheten.  

Urvalskriterier: slumpvis 

urval av sjuksköterskor i 

Illinois och North Carolina. 

2624 korrekt ifyllda formulär 

(svarsfrekvens: 62 procent). 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik. 

På sjukhus med hög 

frekvens av långa 

arbetsskift, kort 

återhämtningstid och 

hög arbetsbelastning 

var mortaliteten i 

pneumoni, 

aortaaneurysm, 

hjärtsvikt och 

hjärtinfarkt förhöjd. 

Skiftmönster hade 

således inverkan på 

omvårdnadsresultatet, 

och allra starkast 

inverkade 

sjuksköterskornas 

möjlighet till 

återhämtningstid 

mellan arbetspassen. 

Witkoski Stimpfel, 

A., Sloane, D. M, 

& Aiken, L. H. 

The longer the 

shifts for 

hospital 

nurses, the 

higher the 

levels of 

burnout and 

patient 

2012, USA, 

Health Affairs 

Att undersöka relationen 

mellan sjuksköterskors 

skiftlängd och utbrändhet, 

jobbmissnöje och vilja att 

byta arbetsplats, samt 

samband mellan skiftlängd 

och patientnöjdhet. 

Metod: kvantitativ metod. 

Sekundäranalys av 

tvärsnittsdata berörande 

skiftlängd, arbetsvillkor, 

utbrändhet, 

jobbtillfredsställelse, samt 

patienters upplevelse av/betyg 

på vården.  

Långa arbetsskift 

ökade risken för 

negativa effekter hos 

sjuksköterskan, t ex 

utbrändhet, men trots 

detta uttryckte 80 

procent av 

sjuksköterskorna 
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FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 
TIDSSKRIFT 

SYFTE METOD (URVAL, 
DATAINSAMLING, 
ANALYS) 

RESULTAT 

dissatisfaction Urvalskriterier: 

sjuksköterskor med 

patientarbete på medicinska 

och kirurgiska enheter i 

Kalifornien, New Jersey, 

Pennsylvania och Florida. 

Analysmetod: deskriptiv 

statistik. 

tillfredsställelse med 

schemaläggningen. 

Patienterna uttryckte 

dock högre grad av 

missnöje på 

sjukhusen där 

sjuksköterskorna 

arbetade långa skift. 

 

 

 


