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Sammanfattning 

 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva om det fanns ett samband mellan 

skiftarbetande sjuksköterskor och fysisk och psykisk trötthet samt sömnsvårigheter. 

Metod: Examensarbetet utfördes som en deskriptiv litteraturstudie där 13 vetenskapliga 

artiklar inkluderades. Datainsamling gjordes via databasen CINAHL. Huvudresultat: 

Studierna visade att skiftarbetande sjuksköterskor kunde drabbas av fysisk och psykisk 

trötthet relaterat till skiftarbete. Tolv av tretton studier beskrev att skiftarbete är ett negativt 

arbetssätt där fysisk och psykisk trötthet och sömnsvårigheter är vanligt förekommande bland 

sjuksköterskor. Majoriteten av de medverkande skiftarbetande sjuksköterskorna led av 

sömnstörningar relaterat till arbetet. Övriga återkommande problem var huvudvärk, sviktande 

cirkulation, hormonrubbningar, depression och ångest.  

Slutsats: På grund av de vanligt förekommande sömnsvårigheterna vid skiftarbete hos 

sjuksköterskor behövs längre återhämtningstid mellan arbetspassen. Detta för att minska den 

fysiska och psykiska tröttheten som annars kan drabba sjuksköterskan vid skiftarbete. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, skiftarbete, trötthet, sömnsvårigheter. 

 
 



 

 
 

Abstract 

 

Aim: The aim of the present literature study was to describe whether there was a relationship 

between shift work nurses, physical and mental tiredness and sleep disorders. Method: The 

work was carried out as a descriptive literature review of 13 scientific articles. Data collection 

was done in the database CINAHL.  Main Results: The studies showed that shift working 

nurses could suffer from physical and mental tiredness related to shift work. Twelve of the 

thirteen studies described that shift work is a negative approach where physical and mental 

tiredness and insomnia are common among nurses. The majority of the participating nurses 

who are shift workers suffering from sleep disorders related to work. Other recurring 

problems were headache, poor circulation, hormonal disorders, depression and anxiety. 

Conclusion: Because of the frequent sleep problems among shift working nurses they needed 

longer recovery time between shifts. They would need that to reduce the physical and mental 

tiredness that otherwise may affect nurses on shift work.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Sömnens betydelse 

Sjuksköterskans arbete är många gånger både ett stressigt och hårt arbete vilket i sin tur 

många gånger leder till trötthet eller utmattning (Fronteira & Ferrinho 2011). Tidigare 

forskning har visat att vi behöver sova minst 7-8 timmar per dygn, en tredjedel av dygnet dvs. 

en tredjedel av våra liv. Men den genomsnittliga sömntiden hos vuxna människor är idag bara 

6 timmar och 45 minuter (Ulfberg 2009). Det är inte klarlagt exakt varför vi behöver sova, 

men vad vi vet är att vår energi byggs upp under sömn för att sedan kunna förbrukas under 

vaken tid (Ulfberg 2009). 

Under sömnen slappnar kroppen av, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går 

ner, andetagen blir färre och musklerna vilar. När vi sover återhämtar sig kroppen, reparerar 

celler och tar hand om infektioner. Även nervsystemet, hormonsystemet och immunsystemet 

balanseras i kroppen (Sjukvårdsrådgivningen 1177). Sömnstudier på djur, i synnerlighet på 

råttor, har genomförts eftersom det inte gått att genomföra på människor. Där ses ett tydligt 

samband mellan sömn och stress. Råttorna hölls vakna dygnet runt. Efter 10-20 dygn helt utan 

sömn dog de utmärglade, trots att de fick äta obegränsat med mat. Det är oklart om de dog av 

sömnbrist, stress eller en kombination av dessa (Jernelöv 2008). 

 

1.2 Skiftarbete 

Skiftarbete det vill säga de som arbetar omväxlande dag/kväll/natt utsätter sin kropp för en 

onaturlig dygnsrytm (Ulfberg 2009). Nationalencyklopedin definierar skiftarbete enligt 

följande; ” ett arbetspass där två eller flera arbetslag avlöser varandra enligt viss bestämd 

ordning” (Nationalencyklopedin 2011). 

Ljuset har en stark inverkan på vår sömnrytm. När människor försöker sova på en annan 

tidpunkt än på natten kan det bli problematiskt, eftersom dagsljuset gör att det blir svårare att 

somna. Sömnen kan då bli ytlig och kortare än förväntat. För lite sömn kan leda till 

olycksfallrisk, både i till exempel trafiken och på arbetsplatsen (Ulfberg 2009). En studie av 

Peate (2007) visade att det var en fördubblad risk att bli inblandad i en trafikolycka efter 

skiftarbete, eftersom reflexerna blir långsammare. Det kan därför vara olämpligt att köra bil 

hem efter ett nattpass (Peate 2007). Enligt en studie av Rogers (2008) förlorade skiftarbetande 

sjuksköterskor 1-4 timmar sömn per dygn i jämförelse med de som endast arbetade dag. 

Skiftarbete är numera ett vanligt förekommande arbetssätt bland annat i industrier och i 

sjukvården. På dessa arbetsplatser handlar arbetet mycket om säkerhet. En person med störd 

dygnsrytm, kan utsättas för en betydligt högre risk för fara på arbetsplatsen, eftersom dessa 
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personer tänker långsammare och får ett försämrat minne. Detta förvärras också även om 

personen är kvinna och äldre än 40 år (Muecke 2005). I en studie gjord av Admi et al.(2008) 

redovisas att det kan finnas skillnader mellan könen huruvida man anser sig ha 

sömnstörningar eller inte när man arbetar skift samt att det inte alltid är en ensam faktor som 

ligger till grund för hur personalens hälsa kan påverkas (Admi et al. 2008).  

 

1.3 Definition på trötthet 

Sjuksköterskans arbete är sedan långt tillbaka förknippat med stress och hårt arbete vilket i sin 

tur många gånger leder till trötthet eller utmattning (Fronteira & Ferrinho 2011). Trötthet är 

en naturlig känsla som betyder att man behöver vila. Man kan känna en fysisk trötthet där 

man känner att kroppen inte orkar lika mycket som tidigare men också en psykisk trötthet där 

hjärnan inte orkar ta emot fler intryck eller bearbeta fler impulser (Vårdguiden 2012). Runt 

om i världen har man i många år arbetat omväxlande dag/kväll/natt. I en studie från Japan 

undersökte man hur trötthet, som ofta förknippas med skiftarbete, kunde påverka 

sjuksköterskans arbete (Suzuki et al. 2005). I dag har även svensk sjukvård valt att satsa på 

skiftarbete när man utformar schema, dels för att skapa en kontinuitet för patienterna att 

samma personal arbetar både dag, natt och kväll, men också mycket på grund av ekonomiska 

intressen (Almås 2002). I en studie av Edell-Gustafsson (2002) beskrevs till exempel att man 

kan styrka ett samband mellan utebliven sömn, dysfori och illamående. Studien gjordes på två 

grupper där ena gruppen fick mindre sömn än den andra och där båda sjuksköterskegrupperna 

i samma omfattning skulle arbeta på en vårdavdelning. De medverkande fick sedan uttrycka 

upplevelsen och en utvärdering angående deras psykiska välmående (Edell-Gustafsson 2002). 

 

Studier av Suzuki et al. (2005) och Rella et al. (2009) visade att både större organisationer och 

arbetsplatser börjat uppmärksamma sjuksköterskans egen trötthet. I Australien vill man till 

exempel införa stresshantering i sjuksköterskans grundutbildning. De vill vägleda studenterna 

att hantera både trötthet och stress, vilket kommer att ingå i deras nya profession (Rella et al. 

2009). Den psykiska tröttheten som en sjuksköterska kan känna, kan gå så långt att hon inte 

”orkar med” patienterna längre (Almås 2002). Den psykiska tröttheten skulle kunna påverka 

sjuksköterskans arbete, eftersom våra sinnen försämras när vi blir trötta (Almås 2002). 

 

Omvårdnad hör till sjuksköterskans huvudsakliga uppgift. Främja hälsa och förebygga ohälsa 

för patienterna är oerhört betydelsefullt i det dagliga arbetet. För att orka med detta är det 

viktigt att sjuksköterskan själv lär sig att lyssna till sin egen kropps signaler för att inte hamna 
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i en kronisk trötthet (Almås 2002). Det är allmänt känt att långvarig trötthet kan leda till 

utmattningssyndrom (Lee & Akhtar 2011).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att fysisk trötthet är kroppsligt och att 

psykisk trötthet är mentalt samt att sömnsvårigheter är när en person inte kan sova tillräckligt 

för att kunna må och prestera bra.   

 

1.4 Virginia Henderson 

Virginia Henderson var en omvårdnadsteoretiker som tidigare skrev om vad sjuksköterskans 

ansvarsområden egentligen är. Hon tog upp 14 punkter som hon ansåg vara de mest primära i 

sjuksköterskans arbete. För att kunna följa dessa punkter är det viktigt att sjuksköterskan är 

utvilad och observant på vilka behov varje patient behöver hjälp med.  

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten med: 

• Att upprätthålla normal andning. 

• Att ha en adekvat närings- och vätsketillförsel. 

• Att kunna sköta elimination av kroppens avfallsprodukter. 

• Att upprätthålla lämplig kroppshållning när patienten ligger, sitter, går och står, samt hjälp vid byte 

av ställning. 

• Att få tillräcklig vila och sömn. 

• Att välja lämpliga kläder och skor, samt få hjälp med av- och påklädning. 

• Att upprätthålla normal kroppstemperatur oberoende av klimat genom att anpassa kläder 

och temperaturförhållanden i omgivningen. 

• Att upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden. 

• Att undvika faror i omgivningen och undvika att skada andra. 

• Att skapa kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor. 

• Att utöva sin religion och handla så som han eller hon själv upplever vara rätt. 

• Att ägna sig åt någonting som ger honom eller henne upplevelsen av att vara till nytta 

(meningsfull sysselsättning). 

• Att finna förströelse och fritidsaktiviteter. 

• Att lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling (Nina Jahren Kristoffersen 

et al. 2006) 

Henderson var också noga med att beskriva att alla individer har olika livsmönster men att 

alla människor har vissa gemensamma grundläggande behov, vilka hon anser vara ”mat, 

kärlek, erkännande, känslan av att vara till nytta, ömsesidig samhörighet och ömsesidigt 
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beroende av andra” (Nina Jahren Kristoffersen et al. 2006). Sjuksköterskan har med andra ord 

inte bara ett ansvar att följa läkarens medicinska anvisningar. Även andra behov, som var för 

sig kan kännas små, men som i det stora hela kan vara avgörande för en människas välmående 

ligger också på sjuksköterskans ansvar. För att sjuksköterskor ska kunna se till och tillgodose 

alla dessa behov är det av vikt att vara både utvilad och alert på sin arbetsplats. 

 

Att personalen på vilken arbetsplats som helst är utvilad är viktigt för att ett arbete ska bli 

utfört på ett säkert sätt. Vid handhavande av potenta läkemedel, som vid felberäkning kan 

leda till allvarliga biverkningar för patienterna, så är det av största vikt att personalen kan 

koncentrera sig på de viktiga arbetsuppgifterna. Enligt författarna till föreliggande 

litteraturstudie är sömnen oerhört viktig för att detta ska fungera och därför måste forskning 

som handlar om sjuksköterskor och trötthet, samt orsakerna till denna trötthet framhävas. 

 

1.5 Problemformulering  

För att som sjuksköterska kunna utföra sin yrkesprofession på bästa sätt är det viktigt med en 

god sömn och en adekvat återhämtningstid för att utföra ett bra arbete. Med påtvingade 

skiftscheman när man ska arbeta både dag, kväll och natt kan det vara svårt att hinna med att 

ställa om dygnsrytmen med sömnbrist som följd (Almås 2002). I alla yrkeskategorier där 

skiftarbete förekommer finns en risk för störd sömn, mycket på grund av att sömnen under en 

arbetsvecka med oregelbundna arbetstider blir eftersatt och måste tas igen (Åkerstedt 2003). 

Många gånger räcker det inte med två dagars ledighet för att återställa den psykiska och 

fysiska tröttheten som kan förekomma hos skiftarbetande sjuksköterskor (Almås 2002). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har också uppmärksammat att forskning kring 

området som berör sjuksköterskors fysiska och mentala hälsa är sparsam. Trötthet är en 

bidragande faktor till båda problemen och ett viktigt ämne att uppmärksamma bland 

vårdpersonal.   

 

1.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva om det fanns ett samband mellan skiftarbetande 

sjuksköterskor, fysisk och psykisk trötthet samt sömnsvårigheter. 

 

1.7 Frågeställning 

• Finns det ett samband mellan skiftarbetande sjuksköterskor gällande fysisk- och 

psykisk trötthet? 
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• Finns det ett samband mellan skiftarbetande sjuksköterskor och sömnsvårigheter? 

• Vilken kvalité har de inkluderade artiklarna i föreliggande studie gällande undersökningsgrupp 

och design? 

              2. METOD 

2.1 Design 

Studien är en litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2003). 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Litteratursökning genomfördes i databasen Cinahl. De använda sökorden var nurses, sleep 

disorders, shiftwork, sleepiness, nursing care, patient impact, patient and stress. Sökorden 

valdes efter relevans för studiens syfte. Den booleanska termen AND användes för att 

kombinera sökorden. Vi sökte även med samma sökord i databasen PubMed men fick inga 

relevanta träffar vilket gjorde att vi exkluderade dessa artiklar. Resultatet av 

litteratursökningen presenteras i tabell 1 

 

Tabell 1. Resultat av litteratursökning 
Databas Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

(exl. Dubletter) 

 

Cinahl Sleep Disorders AND 

nurses 

41 4 

 

Cinahl Shiftwork AND 

Sleepiness AND nurses 

3 0 

 

Cinahl 

 

Nursing care AND 

shiftwork 

36 5 

 

Cinahl Shiftwork AND patient 

impact 

5 1  

 

Cinahl 

 

Nurses AND stress 

AND shiftwork AND 

patient. 

5 3 

 Summa 90 13 

 

2.3 Kriterier för valda källor 

Inklusionskriterier som användes vid artikelsökningen var att de skulle finnas tillgängliga i 

fulltext, ha ett abstract som överensstämde med studiens syfte och frågeställningar, artiklarna 
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skulle vara skrivna på engelska, samt varit publicerade mellan åren 2007-2012. Ett annat krav 

var att artiklarna även skulle finnas utan kostnad via biblioteket vid Högskolan i Gävle. 

Författarna sökte artiklar med hjälp av sökorden och började med att läsa abstrakt för att se 

om de överensstämde med inklusionskriterierna. Abstrakten delades upp mellan författarna 

och lästes igenom, de som uppfyllde kriterierna sparades och de fullständiga artiklarna 

granskades sedan noga av båda författarna. Endast vetenskapligt granskade artiklar 

inkluderades i litteraturstudien. Två dubbletter upptäcktes samt att en av artiklarna inte 

innehöll en metoddel vilken då exkluderades från studien. De artiklar som exkluderades var 

framför allt artiklar som inte kunde svara på våra frågeställningar eller var relevanta för vårt 

syfte. Både kvalitativa och kvantitativa studier innefattades i studien. 

 

2.4 Valda källor 

Totalt 13 vetenskapliga artiklar inkluderades i studien. Samtliga uppfyllde 

inklusionskriterierna och redovisas i resultatet i tabell 2. 

 

2.5 Dataanalys 

De 13 vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien granskades utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Dessa artiklar lästes sedan av båda författarna och diskuterades. 

Gemensamt kom författarna fram till hur resultatet skulle presenteras, samt vilka kategorier 

som skulle användas. Dessa kategorier valdes utifrån resultatet, oberoende av författarnas 

åsikter, vilket gav oss fysisk och psykiskt trötthet samt sömnsvårigheter. 

Den metodologiska kvaliteten granskades utifrån granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström 2003). Författarna till föreliggande litteraturstudie 

har följt deras checklista med frågor vars resultat sedan visar huruvida studierna har en hög, 

medelhög eller låg kvalité. Författarna valde i sin frågeställning gällande artiklarnas kvalitet 

att prioritera en undersökningsgrupp samt studiernas design för att få ett tillförlitligt resultat 

(Forsberg & Wengström 2003). 

Tretton artiklar inkluderades och av dessa hade 11 kvantitativ ansats och 2 kvalitativ ansats.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Endast publicerade, vetenskapligt och etiskt granskade artiklar innefattades i studien varpå 

författarna till föreliggande studie inte ansåg det nödvändigt att lämna en ansökan till 

forskningsetisk kommitté. Samtliga artiklar som motsvarade studiens syfte inkluderades 
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oavsett om resultatet överensstämde med författarnas egna åsikter eller inte (Forsberg & 

Wengström 2003). 

 

3. RESULTAT 

I tabell 2 presenteras de inkluderade artiklarna efter publiceringsår, deras design, 

datainsamlingsmetod, urval, undersökningsgrupp samt dataanalys. I tabell 3 presenteras de 

inkluderade studiernas syfte och huvudresultat. Tabellerna följs av en mer utförlig och 

fördjupad resultatgenomgång i löpande text. Huvudkategorierna för resultatet är ”fysisk 

trötthet vid skiftarbete”, psykisk trötthet vid skiftarbete”, ”sömnsvårigheter vid skiftarbete” 

samt ” artiklarnas kvalitet gällande undersökningsgrupp och design”. 

 

Tabell 2. Inkluderade studier: författare, årtal, land, titel, design, urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys. 
Författare/ 
År/ 
Land 

Titel Design/Urval/ 
Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Chung, M-
H. m.fl. 
 
2007 
 
Thailand 

Sleep quality 
and 
morningness-
eveningness of 
shift nurses. 

En korrelativ tvärsnittsstudie med kvantitativ 
ansats. 
Urvalet var slumpmässigt klusterurval och 
undersökningsgruppen bestod av 137 
diplomerade sjuksköterskor från olika 
fokusgrupper.  

PSQI (Pittsburgh Sleep 
Quality Index) 
frågeformulär. 

Oberoende t-test 
samt chi-squared 
tester. 

Al-Kandari, 
F. m.fl. 
 
2008 
 
Kuwait 

Adverse nurse 
outcomes: 
correlation to 
nurses’ 
workload, 
staffing, and 
shift rotation in 
Kuwaiti 
hospitals. 

En korrelativ tvärsnittsstudie med kvantitativ 
ansats. Urvalet var de fem största sjukhusen i 
Kuwait där alla sjuksköterskor tillfrågades att 
delta i undersökningsgruppen. 784 (95 %) 
sjuksköterskor svarade på enkäten. 

Ett frågeformulär 
utvecklad av International 
Hospital Outcomes 
Consortium. Ansvarig chef 
fick lämna ut och samla in 
svaren.  
 

Data analyserades 
med beskrivande 
statistik, 
Pearson’s 
korrelation, samt 
t-test. 
 

Chan, M F. 
 
2008 
 
Kina 

Factors 
associated with 
perceived sleep 
quality of 
nurses rotating 
shifts. 

En korrelativ tvärsnittsstudie med kvantitativ 
ansats. Ett konsekutivt, bekvämlighetsurval, 
gjordes och undersökningsgruppen bestod av 
230 skiftarbetande sjuksköterskor.  

Frågeformulär med 
svarsskalor mellan 1-5 
med demografisk 
information. 

Beskrivande 
statistik samt 
Hosmer and 
Lemeshow’s 
goodness-of-fit 
test. 

Fang , J. 
m.fl. 
 
2008 
 
China 

Factors 
influencing 
fatigue in 
Chinese nurses. 

En korrelativ tvärsnitsstudie med kvantitativ 
ansats. 
Urvalet gjordes utifrån flera distrikt, antalet 
sjuksköterskor lades till utifrån antalet 
människor i distriktet för att sedan listföras 
och vart tredje namn på listan, från varje 
distrikt, rekryterades till studien. Detta gav en 
undersökningsgrupp på 581 sjuksköterskor.  
 

Ett paket innehållande 
personligt brev, 
frågeformulär, etiska 
rättigheter, samt ett 
frankerat svarskuvert 
placerades i 
sjuksköterskornas postfack 
utanför varje avdelning.   

Data analyserades 
med beskrivande 
statistik, 
Pearson’s 
korrelation, samt 
med multipel 
regression. 
 
 

Brown. D. 
L. m.fl.  
 

Rotating Night 
Shift Work and 
the Risk of 

En kvantitativ prospektiv kohortstudie. 
Studien baseras på The Nurses Health Study 
som startades 1976. I studien ingick 121,701 

Ett uppföljande 
frågeformulär skickades ut 
via mail vart annat år där 

Cox proportional 
hazards 
regressions 
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2009 
 
USA 

Ischemic Stroke slumpmässigt utvalda kvinnliga 
sjuksköterskor vilket även blev 
undersökningsgrupp för denna studie. 

svaren sedan mailades 
tillbaka till avsändaren. 

modeller, Ratio 
test och Wald x2 
test. 

Korompeli, 
A. m.fl. 
 
2009 
 
Grekland 

Rotating shift-
related changes 
in hormone 
levels in 
intensive care 
unit nurses. 

En jämförande korrelativundersökning som 
bestod av 32 st sjuksköterskor som arbetade 
på IVA med minst 3 års erfarenhet. 25 st 
arbetade tre-skift och 7 st arbetade bara dag 
pass.  

Deltagarna fick fylla i ett 
frågeformulär och lämna 
blodprover. Enkäten var av 
demografisk karaktär. 

Uppgifterna 
kodades och 
beskrivandeanalys 
utfördes. Det 
utvärderades med 
Shapiro Wilk 
kriterium och 
histogram. 
Parametrisk 
analysmetoder 
och t-test 
användes för att 
jämföra. 

Barker, L. 
M. m.fl. 
 
2011 
 
USA 
 

Fatigue, 
performance 
and the work 
environment: a 
survey of 
registered 
nurses. 

Kvantitativ ansats. En korrelativ 
tvärsnittsstudie, gjord med online-
undersökning. Ett bekvämlighetsurval gjordes 
i samarbete med flera omvårdnadsföreingar 
samt publikationer i landet. 
Undersökningsgruppen var 745 sjuksköterskor 
som uppfyllde in-/exklutionskriterierna. 

Formuläret mailades ut 
med hjälp av listservrar på 
examinerade 
sjuksköterskor. Svaren 
mailades tillbaka till 
avsändaren. 

Parad dubbelsidig 
t-test. Sambands -
analyserna var 
SOFI, F-RSQ och 
OFER.Delskalor 
bedömdes med 
Cronbachs alfa. 

Chen, J. 
m.fl. 
 
2011 
 
USA 

Physiological 
and behavioural 
response 
patterns at work 
among hospital 
nurses. 

En jämförande korrelativ studie med 
bekvämlighetsurval. Undersökningsgruppen 
bestod av 150 sjuksköterskor. 

Deltagarna fick fylla i ett 
frågeformulär om 
demografiska uppgifter 
och BMI. De fyllde även i 
en visuell analog skala 
efter avslutat arbetspass.  

Parade t-tester 
med ANOVA, 
oberoende t-test 
och Pearson 
korrelations 
analys användes. 

Fallis, W-M. 
m.fl. 
 
2011 
 
Kanada 

Napping During 
Night shift: 
Practices, 
Preferences, 
and Perceptions 
of Critical Care 
and Emergency 
Department 
Nurses. 

En kvalitativ beskrivande studie med ett 
bekvämlighetsurval. Undersökningsgruppen 
bestod av 13 st. sjuksköterskor som arbetade 
på akut mott eller på IVA, dag/kväll eller 
dag/natt med rotationsskift. 

60-90 min bandinspelade 
semistruktruerade 
intervjuer. Ett 
demografiskt 
frågeformulär med 
beskrivande information 
relaterat till urvalet. 

Deskriptiv 
statistik användes. 
Intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant. 
 

Hsieh, M-L. 
m.fl. 
 
2011 
 
Thailand 

Sleep disorder 
in Taiwanese 
nurses: A 
random sample 
survey. 

En två-stegs, tvärsnitt, sjukhusbaserad studie 
design, samt en pilot studie med kvantitativ 
ansats.  Ett klusterurval gjordes och bestod av 
2025 sjuksköterskor som arbetade på sjukhus. 
990 av dessa blev slumpmässigt utvalda och 
undersökningsgruppen bestod av de 638 som 
uppfyllde in-/exlusionskriterierna. 

Deltagarna fick fylla i ett 
frågeformulär under ca 15-
20 min och sedan själva 
lämna in dessa till 
utlämnaren.  

T-tester och chi-
squared tester. 

Yuan, C. 
m.fl. 
 
2011 
 
Taiwan 

Influence of 
shiftwork on 
fatigue among 
nurses. 

En kvantitativ jämförande studie. Urvalet var 
sjuksköterskor från olika vårdavdelningar som 
frivilligt deltog varav 107 utgjorde 
undersökningsgruppen.  

Sjuksköterskorna fick fylla 
i ett frågeformulär, 
angående deras upplevda 
trötthet, innan och efter 
jobbet. 
Praktiska test gjordes 
sedan på varje 
sjuksköterska där man bl.a. 
kunde mäta pupillernas 
reaktionsförmåga eller 
handens förmåga att 
reagera på ett lyft. 

Chi-squere,  t-test 
och ANCOVA 
(Analysis of 
covariance). 

Josefsson, 
K. 
 

Registered 
nurses´health in 
community 

Kvantitativ studie med beskrivande och 
korrelativ design. Undersökningsgruppen var 
213 sjuksköterskor som arbetade på en av de 

Frågeformulär, baserade 
på Aronsson et.al. (1992), 
skickades ut.  

Innehållsanalys av 
insamlad 
kvantitativ data 
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2012 
 
Sverige 

elderly care in 
Sweden. 

60 slumpmässigt utvalda vårdhemmen för 
äldre i centrala Sverige.  

samt Spearman’s 
analysis of rank 
correlation. 

West, S. 
m.fl. 
 
2012 
 
Australien 

Rethinking 
shiftwork: mid-
life nurses 
making it work! 

Studie 1: En kvalitativ enkätstudie, med två 
öppna frågor. Undersökningsgruppen bestod 
av 5000 sjuksköterskor och barnmorskor som 
var registrerade i föreningen NSW. Alla 
arbetade heltid och treskift. Svarsfrekvens: 29 
%.  
Studie 2: En beskrivande semi- strukturerad 
intervju studie med 13 deltagare. Hur dessa 
valdes ut framgår ej. 

Studie 1: Kodad postenkät 
med två öppna frågor.  
 
Studie 2: 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Studie 1: En 
jämförande och 
beskrivande 
kumulativ 
tematisk 
innehållsanalys.  
 
Studie 2: Analys 
av intervjuerna 
enligt 
hermeneutisk 
fenomenologi. 

 

Tabell 3. De inkluderade studiernas syfte och resultat. 
Författare/årtal/land Syfte Reslutat 

 
Chung, M-H. m.fl. 
 
2007 
 
Thailand 

Att undersöka sambandet mellan 
sömnsvårigheter bland 
sjuksköterskor beroende på om de 
var morgon – och/eller 
kvällstyper.  
 

Resultatet visade att sjuksköterskor som själva skattade sig som 
kvällstyper hade större risk för sömnsvårigheter än de 
sjuksköterskor som ansåg sig vara morgontyper. Högre ålder samt 
många anställningsår minskade risken för sömnsvårigheter.  

Al-Kandari, F. m.fl. 
 
2008 
 
Kuwait 

Studien utfördes för att identifiera 
negativa resultat för 
sjuksköterskor i förhållande till 
patientvård, belastning, personal 
och skiftarbete.   

Känslan av otillräcklighet för patient omvårdnaden, inställda 
fikaraster, brister i dokumentationen och oron för vårdkvaliteten var 
de stora bristerna. Resultatet visade att det kunde vara en 
bidragande orsak till sämre patientvård.  
 

Chan, M F. 
 
2008 
 
Kina 

Att undersöka den uppskattade 
sömnkvalitén hos sjuksköterskor 
med roterande skift samt de 
faktorer som kan påverka 
otillräcklig sömn. 
 

70 % av de tillfrågade skiftarbetande sjuksköterskorna ansåg att de 
hade otillräcklig sömn. Högre ålder, gastroenteriala problem och 
högre arbetsbelastning var riskfaktorer som bidrog till dålig sömn. 

Fang , J. m.fl. 
 
2008 
 
China 

Undersöka vilka av variablerna  
sömnkvalitet, jobbkrav, kontroll 
över arbetet, stöd på jobbet, 
skiftarbete, riskexponering på 
jobbet, jobbmissnöje, ångest, 
depression, brist på återhämtning 
som var den mest bidragande 
orsaken till akut trötthet samt 
kronisk trötthet. 

De sjuksköterskor som arbetade fler kvälls- och nattskift per månad 
hade mer akut och kronisk trötthet.  
Den akuta tröttheten var den viktigaste variabeln vid förklaringen 
av kronisk trötthet. 

Brown, D. L. m.fl. 
 
2009 
 
USA 

Att undersöka om det fanns något 
samband mellan ischemisk stroke 
och skiftarbete. 

För varje femårsperiod sjuksköterskan arbetade skift ökade risken 
för stroke med 4 %, dock inte förrän efter 15 års skiftarbete. 
Skiftarbete i 1-14 år gav ingen ökad risk att drabbas av stroke. 

Korompeli, A. m.fl. 
 
2009 
 
Grekland 

Undersöka om sjuksköterskor som 
arbetar oregelbundet med 
roterande skift hade förändringar i 
utsöndringen av hormoner. 

Oregelbundna skift hade effekter på dygnsrytmen av hormonnivåer 
i serum. TSH förändringarna under natt skiftet var av betydelse för 
det psykiska välmående, de sjuksköterskorna visade mindre 
arbetsglädje och de hade ett sämre välbefinnande. Inga större 
skillnader mellan grupperna gällande Prolaktin och T3 däremot 
skillnader i hormonet T4. 
 

Barker, L. M. m.fl. Målet med studien var att mäta Sjuksköterskor rapporterade högre nivåer av psykisk trötthet än 
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2011 
 
USA 
 

sjuksköterskors upplevda trötthet, 
för att undersöka förhållandet 
mellan trötthet, prestanda och 
arbetsmiljö. 

fysisk samt måttliga nivåer av akut och kronisk trötthet. 
Arbetsmiljövariablerna, t.ex. arbetstimmar per vecka, förskjutning 
av schema samt treskift har ett starkt samband av upplevda nivåer 
av trötthet. 

Chen, J. m.fl. 
 
2011 
 
USA 

En beskrivning av sjuksköterskans 
fysiska arbete och dess beteende 
mönster, samt se om 
sjuksköterskor upplever fysisk 
ansträngning på arbetet. 

Hjärtfrekvens och arbetstakt användes för att jämföra 
energiförbrukningen. Arbetstakten var högre under arbetets första 
timmar. Energiförbrukningen och hjärtfrekvensen visade ingen 
större skillnad. Sjuksköterskor äldre än 60 år hade betydligt lägre 
arbetstakt än andra åldersgrupper. Återhämtningstid, sömn, ålder, 
och familj kunde ha en negativ effekt på ett 12 tim arbetspass. 
 

Fallis, W-M. m.fl. 
 
2011 
 
Kanada 

 En beskrivning av sjuksköterskors 
uppfattningar om en tupplur/inte 
tupplur när man arbetar nattskift, 
samt för och nackdelar med det. 

10 av de 13 tillfrågade upplevde stora förbättringar i arbetet. De 
fick en ökad vaksamhet och en snabbare reaktionstid. En tupplur på 
ca 20 min förbättrade deras arbetsresultat. 2 av de tillfrågade var 
negativa till en tupplur då de var rädda för att somna djupt. 
 

Hsieh, M-L. m.fl. 
 
2011 
 
Thailand 

Att fastställa förekomsten av 
insomningssvårigheter hos 
sjuksköterskor samt att undersöka 
eventuella samband mellan 
specifika variabler. 
 

59 % av de tillfrågade skiftarbetande sjuksköterskorna ansåg att de 
hade sömnsvårigheter och av dessa hade fler benägenhet till ångest, 
depressionskänslor och känsla av en dålig arbetsmiljö än de som 
inte angav att de hade sömnsvårigheter. Tydligt framgick att 
kaffe/te drickare och personer som inte tränade hade större 
sömnsvårigheter än de som inte drack kaffe/te eller tränade. 
 

Yuan, C. m.fl. 
 
2011 
 
Taiwan 

Att jämföra symtomen på trötthet 
bland sjuksköterskor som endast 
arbetade dagtid med 
sjuksköterskor som arbetade skift. 

Man fann att sjuksköterskor som arbetade skift var mer trötta än de 
sjuksköterskor som enbart arbetade dagtid.  

Josefsson, K. 
 
2012 
 
Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors egen 
uppfattning av sina 
arbetsrelaterade hälsoproblem, 
sjuknärvaro och sjukfrånvaro inom 
äldrevården. 
Att beskriva sjuksköterskors syn 
på tid, kompetens och emotionell 
press i arbetet samt att beskriva 
sambandet mellan dessa variabler. 
 

Sjuksköterskorna rapporterade sömnstörningar, nack/ryggbesvär, 
torr hud/torra slemhinnor, muskler/ledproblematik, samt 
huvudvärk. De hade perioder av trötthet, nedstämdhet och sorg på 
grund av sitt arbete samt att de hade svårigheter att lämna sina 
tankar på arbete kvar på arbetsplatsen. De angav hög sjuknärvaro 
(68 %) och hög sjukfrånvaro (63 %) De uppfattade arbetet som 
tidspressat och behov av adekvat kompetens. Det fanns ett svagt till 
måttligt samband mellan sjuksköterskors hälsoproblem och 
tidspress. 
 

West, S. m.fl. 
 
2012 
 
Australien 
 
 

I de båda studierna ville man få en 
beskrivning av medelålders 
sjuksköterskors upplevelser om 
för/nackdelar med skift arbete. 

Studie 1: De flesta såg det som mycket positivt och många fördelar 
med att arbeta skift. De upplevde mindre stress och mer ”team 
känsla”. Studie 2: De ansåg att de fick mer tid till sig själva. De 
negativa som båda studierna visade var att det var för lite vila 
mellan arbetspassen, de var ofta trötta, men fördelarna vägde ändå 
tyngre för att fortsätta med skiftarbete. 

 

 

3.1 Fysisk trötthet vid skiftarbete 

Fem studier (Korompeli et al. 2009, Josefsson 2012, Brown et al. 2009, Chen et al. 2011, 

Yuan et al. 2011) studerade fysiska åkommor som kunde förekomma hos skiftarbetande 

sjuksköterskor. Bland annat skriver Josefsson (2012) att de skiftarbetande sjuksköterskorna 

rapporterade sömnstörningar, torr hud och torra slemhinnor, muskler och ledproblematik, 

samt nack- och ryggbesvär och huvudvärk som sina största problem som orsakades av 
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arbetssituationen. I studien Brown et al. (2009) gjordes en undersökning vad gällde riskerna 

för att drabbas av stroke, och huruvida dessa risker skulle vara större vid skiftarbete. Det var 

en longitudinell studie som startades 1976 och där data samlades in vart annat år beträffande 

hur många som drabbats av stroke. I resultatet visades att först när man arbetat skift i över 15 

år så ökade riskerna för stroke med 4 % varje femårsperiod man fortsatte att arbeta på samma 

sätt. Enligt studien gav alltså 1-14 års skiftarbete ingen ökad risk för att drabbas av stroke 

(Brown et al. 2009). 

En studie av Korompeli et al. (2009) gjordes om sjuksköterskors skiftarbete, där redovisades 

att hormonerna förändrades i kroppen vid skiftarbete. Blodprover togs på sjuksköterskor, 25 

hade skiftarbete och sju arbetade endast dagtid. Forskarna jämförde om hormonerna: Kortisol, 

Prolaktin, T3 och T4 förändrades under vissa tider på dygnet. I skiftgruppen såg man en 

betydande ökning av T4 vilket förklarades med sömnbrist. Kortisolet minskade i samma 

grupp vilket föreslogs orsakas av oregelbundna arbetstider. Prolaktinnivåerna visade inga 

större skillnader mellan grupperna. Här ser man alltså hur sjuksköterskan kan påverkas fysiskt 

av att arbeta skift. De båda grupperna fick också fylla i en enkät, där en av 

skiftarbetsgrupperna beskrev att de mådde sämre psykiskt, de hade också ett sämre 

välbefinnande och minskad arbetsglädje (Korompeli et al. 2009).  

I den jämförande studien av Chen et al. (2011) ville forskarna undersöka om de utvalda 

sjuksköterskorna visade skillnader i energiförbrukning (EE), hjärtfrekvens (HR) och 

arbetstakt (WP), efter ett 12 timmars pass.1

Sjuksköterskorna fick elektroder uppkopplade på bröstet för att kunna följa EKG kurvor och 

kroppens rörelser även under sömnen för att få den rätta vilopulsen. HR aktivitetens data 

lagrades och kombinerades med demografisk data för att beräkna EE.  

 

EE och HR visade en måttlig ökning efter ett 12 timmars pass. WP var avsevärt högre under 

de första timmarna på arbetspasset. Sjuksköterskor som var äldre än 60 år hade ett betydligt 

lägre WP än andra åldersgrupper. Studien beskrev även att sömn, återhämtningstid, familj och 

ålder kunde ha en negativ effekt av ett 12 timmars arbetspass (Chen et al. 2011). 

 

Yuan et al. (2011) utförde en undersökning med hjälp av ett frågeformulär med faktafrågor, 

framtagna av specialister på området, som personalen på vårdavdelningarna skulle svara på 

innan och efter arbetet. Författarna tog sedan resultatet från frågorna innan arbetet subtraherat 

med resultatet från frågorna efter arbetet. Blev detta gemensamma resultat över två så visade 
                                                             

1 EE = energy expenditure, HR = heart rates , WP = work pace. 
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det på utmattning. Som komplettering till det skriftliga testet gjordes också ett så kallat CFF-

test där man testar ögats reaktionsförmåga genom att undersökningspersonen stirrar på en 

lampa som blinkar, blinkningsfrekvensen ökar och till slut ser personen inte att det blinkar 

utan upplever ljuset som kontinuerligt lysande. Ju fortare denna upplevelse börjar ju 

långsammare är synens reaktionsförmåga. Även här jämfördes resultatet från innan och efter 

arbetet för att få en exakt individuell mätning. Bedömningen gjordes med dessa motiv 

”dåsighet och brist på energi”, ”koncentrationssvårigheter” och ”att känna obehag”. Det fanns 

en markant skillnad mellan dagtidsarbetande och skiftarbetande vad gällde dessa då betydligt 

fler skiftarbetande upplevde samtliga problem. CFF-testet visade inga uppenbara förändringar 

från innan och efter arbetet på de personer som endast arbetade dagtid men en betydlig 

skillnad på de som arbetade skift då de hade en mycket sämre ljusreflex (Yuan et al. 2011). 

 

3.2 Psykisk trötthet vid skiftarbete 

Sex studier (Fallis et al. 2011, West et al. 2012, Al-Kandari och Thomas 2008, Korompeli et 

al. 2009, Barker och Nussbaum 2011, Fang et al. 2008) beskrev den psykiska tröttheten vid 

skiftarbete hos sjuksköterskor. Alla utom artikeln skriven av West et al. (2012) visade enbart 

negativa konsekvenser av skiftarbete vad gällde den psykiska tröttheten. Korompeli et. al 

(2009) skrev till exempel att skiftarbetande sjuksköterskor visade mindre glädje på 

arbetsplatsen samt angav ett sämre välbefinnande, än vad sjuksköterskor som endast arbetade 

dag angav. I en annan studie av Fang et al. (2008) visade resultatet att fler sjuksköterskor, som 

arbetade mer kvälls och nattskift, led av psykisk trötthet. Den vanligaste faktorn till psykisk 

trötthet var den för korta återhämtningstiden (Fang et al. 2008).  

En studie av Barker och Nussbaum (2011) beskrev att sjuksköterskorna uppskattade den 

psykiska tröttheten högre än den fysiska samt att skiftarbete, antal arbetstimmar per vecka och 

förskjutning av schema var de parametrar som hade störst samband med denna psykiska 

trötthet.  

En studie av Fallis et al. (2011) har gjorts om huruvida skiftarbetande sjuksköterskor ansåg att 

20 minuters sömn under nattpassen gav ett positivt resultat gentemot den psykiska tröttheten. 

Tio av tretton sjuksköterskor som ingick i studien upplevde att deras arbetsförmåga blev 

bättre efter vilan, de upplevde förbättringar i humöret och de ansåg även att deras 

reaktionsförmåga blev snabbare. Av undersökningspersonerna svarad tre att de var oroliga att 

de skulle somna för djupt och var då negativa till sovstunden (Fallis et al. 2011). I studien av 

Al-Kandari och Thomas (2008) ansåg deltagarna att det som var mest psykiskt påfrestande 

var känslan av otillräcklighet vad gällde patientomvårdnaden. De ansåg att de hade fler 
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patienter än vad de klarade av att ansvara för, vilket skapade en upplevelse av känslomässig 

utmattning bland de skiftarbetande sjuksköterskorna.  

En av artiklarna West et al. (2012) skiljer sig mot de andra. Studien visade det positiva med 

skiftarbete. Totalt deltog 246 sjuksköterskor i enkätundersökningen, av dessa blev 13 

intervjuade. Den stora majoriteten såg stora fördelar med skiftarbete. De hade mer fritid, mer 

tid till egenvård samt att utföra viktiga ärenden som endast kunde göras dagtid, till exempel 

att gå till banken eller frisören m.m. Av de som hade barn ansåg många att de fick mer 

egentid. På arbetsplatsen kände de av mindre stress, de spenderade mindre tid till 

dokumentation och mer tid till patientomvårdnad. De kände av en bättre ”team känsla” 

personalen emellan. Detta gällde framför allt de som arbetade på natten. Vissa sjuksköterskor 

kände av tröttheten med att arbeta skift, men de ansåg ändå att det positiva vägde tyngre för 

att fortsätta att arbeta skift (West et al. 2012). 

 

3.3 Sömnsvårigheter hos skiftarbetande sjuksköterskor 

Fem studier (Hsieh et al. 2011, Chan 2009, Chung et al. 2009, Josefsson 2012, Korompeli et 

al. 2009) visade att majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna led av sömnsvårigheter som 

var relaterat till arbetet. Studien av Hsieh et al. (2011) visade att mer än hälften av de 

skiftarbetande sjuksköterskorna ansåg att de hade sömsvårigheter. De som ansåg sig ha 

sömnsvårigheter hade också en procentuellt högre benägenhet till ångest, depression och 

känsla av att inte trivas på arbetet än personer som inte upplevde sömnsvårigheter. Det 

beskrivs även i artikeln att majoriteten av undersökningsgruppen var kvinnor. De personer 

som dessutom inte tränade eller drack kaffe/te, hade större risk för att drabbas av ovanstående 

åkommor (Hsieh et al. 2011). Studien av Chan (2009) uppgav att 70 % av de tillfrågade 

skiftarbetarna hade otillräcklig sömn och dessa uttryckte även att ett samband kunde ses 

mellan gastroenterala problem, hög ålder samt hög arbetsbelastning.  

I en studie framkom att sjuksköterskor som själva ansåg sig arbeta bäst kvällstid (kvällstyper) 

och som fick arbeta på varierande arbetstider hade mer sömnsvårigheter än de sjuksköterskor 

som själva ansåg sig arbeta bäst dagtid (morgontyper) och som fick arbeta skiftande 

arbetstider (Chung et al. 2009). I studien av Korompeli et al. (2009) ansåg sig deltagarna, 

skiftarbetande sjuksköterskor, ha mer sömnsvårigheter än de sjuksköterskor som enbart 

arbetade dag. I en studie av Josefsson (2012) visades också att sömnsvårigheterna ofta 

berodde på att personalen hade svårt att lämna tankarna på arbetet efter ett avslutat arbetspass. 

 



   

    
14 

 

3.4 Artiklarnas kvalitet gällande undersökningsgrupp och design 

Kvalitén på Hsieh et al. (2011) studie kan klassas som hög i och med den stora 

undersökningsgruppen, 990 slumpmässigt utvalda, samt de korrekt ifyllda frågeformulären 

samt de analyserade resultaten av 638 skiftarbetande sjuksköterskors svarsalternativ. Man har 

uttryckligen beskrivit varje bortfall. Studien var en korrelativ tvärsnittsstudie, det vill säga där 

man har jämfört sambanden mellan olika parametrar. Även Josefsson (2012) tillhör de studier 

med hög kvalité där urvalet var slumpmässigt, både vårdhemmen och undersökningsgruppen 

på dessa vårdhem, samt att författarna sammanfattat resultatet i en beskrivande design. I 

artikeln skriven av Chan (2009) klassificeras kvalitén lägre då ett bekvämlighetsurval 

användes. Dock användes ett konsekutivt urval under en längre tidsperiod vilket innebar en 

hög svarsfrekvens, 160 av de från början utlämnade 230, frågeformulären kunde räknas med i 

resultatet. 

Utifrån kriterier skrivna av Forsberg och Wengström (2003) gällande kvalitet har även Chung 

et al. (2009) brister i sin trovärdighet då man inte beskriver undersökningsgruppens storlek 

vilket i sin tur betyder att vi inte vet hur många procent som faktiskt genomförde studien. I 

studien av Barker och Nussbaum (2011) utfördes en enkätundersökning on-line under 

perioden feb 2008- april 2009. Totalt genomförde 745 sjuksköterskor enkäten. Det som 

stärker trovärdigheten i denna studie är den höga svarsfrekvensen. Kvalitén i studien Fallis et 

al. (2011) är relativt låg, eftersom urvalet endast bestod av 13 bekvämlighetsutvalda 

sjuksköterskor. I studien West et al. (2012) är två studier sammanställda till en. I den första 

fick 5000 sjuksköterskor fylla i enkäter. Svarsfrekvensen var relativt låg när bara 29 % 

svarade. Men studien måste ändå klassas som hög då deltagandet ändå blev 1433 

sjuksköterskor. 13 sjuksköterskor deltog även i en semi- strukturerad intervju. 

 

Studien Chen et al. (2011) använde sig av ett bekvämlighetsurval vilket sänker dess kvalitet.  

Detta anser författarna till föreliggande studie egentligen vara experimentellt. Studien 

Korompeli et al. (2009) har en måttligt hög trovärdighet enligt författarna i föreliggande 

studies kriterier på grund av det låga antalet deltagare, endast 32 sjuksköterskor sänker 

tillförlitligheten på studien. Men eftersom det utfördes en parametrisk analysmetod genom en 

tvärsnittsundersökning, grupperna emellan med hjälp av blodprover, blir studien mer 

trovärdig. Det blir då lättare att utvärdera skillnaderna mellan skift/dag gruppen.  

I kohortstudien Brown et al. (2009), startad 1976, och som fortfarande pågår gjordes ett 

slumpmässigt urval bland kvinnliga sjuksköterskor där man vart annat år undersöker 
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eventuella sjukdomstillstånd, så som ischemisk hjärtsjukdom och stroke. Antal deltagare var 

högt och eftersom studien har pågått under en lång tid skapar detta ett trovärdigt och 

intressant resultat.  

I studien Yuan et al. (2011) valdes att utföra studien på de som frivilligt anmälde sig vilket i 

viss mån sänker kvalitén då man eventuellt endast får en viss typ av personer som uppskattar 

denna typ av observation på arbetet. 

 

Studien Al-Kandari och Thomas (2008) har en hög kvalité baserat på att de inkluderade alla 

sjuksköterskor som arbetade skift på de fem största sjukhusen i Kuwait. Dessa arbetade på en 

slumpmässigt utvald dag då frågeformulären delades ut och samlades in. Av 820 utlämnade 

formulär kunde 784 av dessa analyseras och sammanställas för att rapporteras i en 

beskrivande studie. Bra urval med högt deltagande.  

Studien Fang et al. (2008) var beskrivande samt hade en väl beskriven undersökningsgrupp 

med ett stort urval. I området som valdes ut fanns 18 sjukhus fördelade på olika distrikt, 

antalet sjuksköterskor på varje sjukhus valdes ut utifrån antalet invånare i varje distrikt för att 

få ett rättvist resultat. Undersökningsgruppen var 581 sjuksköterskor. Detta tillsammans ger 

en hög kvalité.  

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Studierna visade att skiftarbetande sjuksköterskor kunde drabbas av fysisk och psykisk 

trötthet relaterat till skiftarbete. Tolv av tretton studier beskrev att skiftarbete är ett negativt 

arbetssätt där fysisk och psykisk trötthet och sömnsvårigheter är vanligt förekommande bland 

sjuksköterskor. Majoriteten av de medverkande skiftarbetande sjuksköterskorna led av 

sömnstörningar relaterat till arbetet. Övriga återkommande problem var huvudvärk, sviktande 

cirkulation, hormonrubbningar, depression och ångest.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

              4.2.1 Fysisk trötthet vid skiftarbete 

I flera av studierna (Korompeli et al. 2009, Yuan et al. 2011, Josefsson 2012, Brown et al. 

2009, Chen et al. 2011) redovisades olika fysiska åkommor som kunde drabba en 

skiftarbetande sjuksköterska. Många somatiska besvär som drabbade skiftarbetare berodde på 

en obalans i kroppens olika organ. I studien av Josefsson (2012) redogjordes att 

rörelseapparaten kunde påverkas med nack- och/eller ryggbesvär, muskel- och/eller 
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ledproblematik samt huvudvärk som följd av den störda dygnsrytmen. Dessa åkommor visade 

sig ha ett samband med sömnstörningar, psykisk trötthet och arbetssituation. Även cirkulation 

och sinnesorgan kunde bli påverkade av skiftarbetet med en ökad risk för att drabbas av 

försämrad ljusreflex, förändringar i lungornas syreupptagning och i blodkärlen. Detta kunde 

visa sig som stroke eller ischemiska hjärtsjukdomar samt en sämre ljusreflex (Chen et al. 

2011, Brown et al. 2009, Yuan et al. 2011).  Genom att analysera och jämföra hormonerna i 

blodet på skiftarbetare och dagarbetare, visade resultatet att olika hormoner påverkades 

negativt av en störd dygnsrytm (Korompeli et al. 2009).  

En parallell kan ses med studien Al-Kandari och Thomas (2008) där man bland annat 

undersökt vårdtyngden vid kvälls- och nattskift. Dessa arbetstider var bemanningen lägre 

vilket både ökade ansvaret per person samt minskade möjligheterna till fysisk hjälp vid 

behov. Huruvida enbart kvälls eller nattarbetande sjuksköterskor har samma problem som 

skiftarbetande i förhållande till enbart dagarbetande framgår inte av resultatet. De fysiska 

problemen skulle därför teoretiskt sett enbart kunna ha ett samband med nattarbete.  

I studien av Brown et al. (2009) klargjordes att först efter 15 års arbete hade skiftarbetande 

sjuksköterskor en ökad risk för att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom eller stroke. Först efter 

detta kan man varje femårsperiod se en ökad risk för ovanstående sjukdomar. Efter att ha 

granskat olika studier finns det många samband mellan skiftarbete och fysiskt lidande. Ålder 

har en stor betydelse för detta arbetssätt. Boken Ericson och Ericson (2008) rekommenderar 

att personer äldre än 50 år endast bör arbeta dagtid och undvika skiftarbete på grund av störd 

dygnsrytm. 

 

4.2.2 Psykisk trötthet vid skiftarbete 

Sex studier (Fallis et al. 2011, Chan 2009, Barker och Nussbaum 2011, Korompeli et al. 2009, 

West et al. 2012, Fang et. al. 2008) beskrev den psykiska tröttheten med skiftarbete. Studierna 

skrivna av Fallis et al. (2011), Chan (2009), Barker och Nussbaum (2011), Korompeli et al. 

(2009), Fang et. al. (2008) visade endast negativa konsekvenser av att arbeta skift. I studierna 

jämfördes skiftarbetare med dagarbetare för att kunna se skillnader i uppskattad psykisk 

trötthet. Bland annat kom Barker och Nussbaum (2011) fram till att den största anledningen 

till psykisk trötthet var förskjutning av scheman, treskift d.v.s. att arbeta dag/kväll/natt om 

vart annat, samt antalet arbetstimmar per vecka. Fang et al. (2008) beskrev vikten av 

återhämtningstid för skiftarbetande sjuksköterskor där studien visade att de sjuksköterskor 

som arbetade fler natt och kvällspass upplevde mer trötthet än de som enbart arbetade dag. En 
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experimentell studie av Fallis et al. (2011) visades att majoriteten av de deltagande 

sjuksköterskorna ansåg att 20 minuters sömn under ett nattpass gav positiv effekt, där de både 

kände att arbetsförmågan och humöret blev bättre samt att reaktionsförmågan blev snabbare. 

Detta kan ses som en åtgärd mot problemet med sömnsvårigheter vilket även styrktes av 

studien gjord av Rella et al. (2009) där syftet var att öka medvetenheten hos den personal som 

schemalägger och planerar arbetstiden hos de anställda. I studien gjord av Rella et al. (2009) 

föreslog författarna att stresshantering borde införas i sjuksköterskans utbildning för att på så 

sätt göra studenterna förberedda på det framtida yrket. Det är vanligt förekommande att 

sjuksköterskan måste prioritera bort en del arbetsuppgifter som ska finnas med i arbetet på 

grund av tidsbrist och många gånger är det de grundläggande omvårdnadsaspekterna som blir 

lidande. Precis som Virginia Henderson beskriver i sin teori så har sjuksköterskan inte bara en 

plikt att följa läkarnas anvisningar vad gäller patientens medicinska behov utan denne har 

även en plikt att tillgodose de grundläggande behoven som många gånger kan vara minst lika 

viktiga för patientens välmående (Nina Jahren Kristoffersen et al. 2006).  

 

I studien av West et al. (2012) beskrevs däremot sjuksköterskornas positiva erfarenheter av 

skiftarbete. Majoriteten av urvalsgruppen såg stora fördelar med skiftarbete mycket på grund 

av de lediga vardagarna. Trots att dessa kände en ökad trötthet i jämförelse med att endast 

arbeta dagtid så ansåg de dock att fördelarna vägde tyngre än nackdelarna vilket fick dem att 

fortsätta med skiftarbete. 

Även om de flesta studier visar att skiftarbete ger ett sämre välbefinnande så kan alltså 

fördelar finnas. En lösning skulle dessutom kunna vara en löneökning alternativt mindre antal 

arbetstimmar per vecka för att på så sätt motivera fler till att frivilligt arbeta skift. 

 

              4.2.3 Sömnsvårigheter hos skiftarbetande sjuksköterskor 

Av de fyra studier (Hsieh et al. 2011, Chan 2009, Chung et al. 2009) som beskrev 

sömnsvårigheter hos skiftarbetande sjuksköterskor var alla kvantitativa och beskrev de 

skiftarbetande sjuksköterskornas åsikter om sina sömnsvårigheter. Här är det viktigt att 

komma ihåg att trötthet och olika sömnbesvär är subjektiva upplevelser och det är inte alltid 

lätt att mäta den med objektiva metoder (Natelson & Evengård 2002). I studien av Chung et 

al. (2009) visades skillnader mellan personligheter som kvällstyper och morgontyper. Fler 

jämförelser mellan olika individer hade uppskattats då det på stora arbetsplatser finns en 

mängd olika intressen och behov hos personalen. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser här att det borde vara frivilligt att arbeta skift på en arbetsplats då personalen har olika 
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sömnvanor. Det är inte alltid en självklarhet att människor klarar av att ställa om dygnsrytmen 

till alla de olika skifttiderna under kort tid som många arbetsplatser kräver. I studien av Chan 

et al. (2009) beskrivs återigen sambandet mellan skiftarbete och sömnsvårigheter, detta kunde 

leda till fysiska åkommor som var relaterade till arbetet. Även allvarliga problem och olyckor 

på arbetsplatser kan bero på sömnsvårigheter och trötthet. Många studier visar att 

olyckshändelser inträffar betydligt mycket oftare under ett nattskift än under ett dagskift och 

att trötthet och sömnbesvär är den direkta orsaken (Natelson & Evengård 2002). Detta kan 

leda till allvarliga konsekvenser, särskilt inom vården då det är människor vi arbetar med. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie önskar att fler studier görs gällande skiftarbete och 

patientsäkerhet, då det i slutändan är patienten som är i fokus. 

 

              4.2.4 Artiklarnas kvalitet gällande undersökningsgrupp och design 

De valda artiklarna granskades enligt Forsberg och Wengström (2003). Fyra studier (Chen et 

al. 2011, Chan 2009, Fallis et al. 2011, Chung et al. 2009) ansågs vara av låg kvalitet men 

inkluderades ändå i den föreliggande litteraturstudiens resultat i och med att författarna ansåg 

resultatet intressant samt att tillräckligt underlag för en litteraturstudie på området, som inte är 

så beforskat, var svår att finna. Tre av artiklarna (Chen et al. 2011, Chan 2009, Fallis et al. 

2011) hade en sänkt kvalité på grund av att de använt sig av bekvämlighetsurval. Studien 

gjord av Chan (2009) var ändock intressant på grund av att ett konsekutivt urval under en 

längre period ofta resulterar i att många av de tilltänkta undersökningspersonerna medverkar i 

studien. Studien gjord av Chung et al. (2009) beskrev inte urvalets tillvägagående samt att 

ansvarig på varje sjukhus hade rätt att läsa igenom och påpeka eventuella fel på det insamlade 

resultatet vilket inte gav ett helt opartiskt resultat. Dessa studier med låg kvalité sänker 

kvalitén även på föreliggande studie men eftersom författarna ansåg att dessa studier tillförde 

information beslutades att inkludera dem i litteraturstudien. Nio av tretton studier ansågs dock 

vara höga eller relativt höga vilket gör att föreliggande litteraturstudie ändock kan beskriva ett 

trovärdigt resultat från granskade studier. 

 

 

4.2.5 Metoddiskussion 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna var av kvantitativ ansats där man med hjälp av 

statistik har undersökt graden av trötthet samt huruvida skiftarbete kan ha ett samband med de 

demografiska variablerna som studierna använde. Enligt Polit och Beck (2012) används 

kvantitativ ansats för att sammanställa, organisera, värdera, tolka och kommunicera med 
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numerisk information. Användande av kvantitativa studier kräver också enligt Polit och Beck 

(2012) även en större undersökningsgrupp vilket ger oss ett större underlag. Två kvalitativa 

artiklar skrivna av Fallis et al. (2011) och West et al. (2012) inkluderades i studien för att få 

en mer detaljerad beskrivning från de skiftarbetande sjuksköterskorna som med egna ord 

beskrev sina upplevelser av sitt arbete. 

 

Artiklarna i föreliggande litteraturstudie hämtades från databasen Cinahl. Sökning gjordes 

även i PubMed men med ett bristfälligt resultat. Samma sökord gjordes i båda databaserna 

men PubMed gav inte författarna det förväntade underlaget. Sökorden som användes 

kombinerades med boolesk söklogik med ”AND” som begränsade sökningarna till de 

artiklarna som författarna ansåg vara relevanta. Författarna valde att begränsa sökningen till 

artiklar skrivna mellan åren 2007-2012. Detta för att litteraturstudien ska vara baserad på 

aktuell forskning. För att underlätta sökningen valdes endast artiklar skrivna på engelska samt 

upplagda med fulltext ut, författarna ansåg också att de skulle finnas tillgängliga kostnadsfritt 

på Högskolan i Gävles databaser. Att dessa kriterier användes kunde ha begränsat studien då 

relevanta artiklar eventuellt exkluderades. 

En av studiens styrkor, anser författarna vara, att flera av artiklarna skrivits från olika delar av 

världen, detta ger ett övergripande helhetsintryck och en inblick i hur ett väl inarbetat system 

med dag/kväll/natt arbetspass kan påverka personalen och patienterna.  

 

              4.3 Allmän diskussion 

I föreliggande litteraturstudie har vi presenterat studier som undersökt skiftarbetande 

sjuksköterskors egna erfarenheter av att arbeta skift. Resultatet tyder på att skiftarbete både 

påverkade sjuksköterskans fysiska och psykiska trötthet samt ökar riskerna för 

sömnsvårigheter.  

Författarna till denna studie uppfattar en dold ekonomisk aspekt där nedskärningar och 

besparingar kan skapa problem. Skulle fler bli motiverade att arbeta skift, med obekväma 

arbetstider som följd, om de erbjöds en högre lön? Detta skulle dock inte lösa problemet med 

att sjuksköterskan känner sig trött under arbetet så ett bättre alternativ hade eventuellt varit 

mer ledig tid i utbyte. Kanske skulle all personal, baserat på studien av Chung et al. (2009), 

själva få schemalägga och skulle detta i så fall skapa en mer alert personal eller skulle 

personalen i fråga skatta sin lediga tid viktigare än att vara utvilad på arbetet?  

Fler studier behövs på området, bland annat hur olika typer av schemaläggning kan påverka 

personalens trötthet samt vilka specifika problem som i förlängningen kan drabba patienterna 
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när sjuksköterskan är trött. Studier behövs också gällande stresshantering då man eventuellt 

kommer att finna ett samband mellan sjuksköterskans stress och sämre patientomvårdnad. 

Mer forskning behövs också inom området för att undersöka hur sömnbrist påverkar olika 

människor. I dagens samhälle, när vi bedriver sjukvård på dygnets alla timmar med ett 

hektiskt liv även utanför arbetet, krävs det en adekvat sömnrytm för att orka med sina 

arbetsuppgifter. Det är viktigt att öka kunskapen om skiftarbete och hur det kan påverka 

sjuksköterskor för bland annat arbetsgivare för att kunna anpassa arbetsscheman på bästa sätt. 

 

4.4 Slutsats 

På grund av de vanligt förekommande sömnsvårigheterna vid skiftarbete hos sjuksköterskor 

behövs längre återhämtningstid mellan arbetspassen. Detta för att minska den fysiska och 

psykiska tröttheten som annars kan drabba sjuksköterskan vid skiftarbete. 
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