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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

För att akutsjukhus skall kunna erbjuda vård 24 timmar om dygnet är det nödvändigt att 

sjuksköterskor arbetar i skift. Skiftarbete kan dock påverka dygnsrytmen och sömnen och 

leda till fatigue, hög trötthet dagtid och sänkt kognition. Sjuksköterskors komplexa 

omvårdnadsarbete kräver samtidigt fullt fungerande kognition, alla timmar på dygnet för 

bibehållen patientsäkerhet. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva om, och i så fall hur, skiftarbete påverkar patientsäkerheten vid 

sjuksköterskors omvårdnad av patienter på akutsjukhus. 

 

Metod  

 

En litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar hämtade ur databaserna PubMed 

och CINAHL. Data analyserades genom innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Ur dataanalysen framkom följande teman: Minskad tid för återhämtning mellan arbetspass, 

roterande arbetsskift, samt långa arbetspass och övertidsarbete kan påverka de kognitiva 

funktionerna negativt och leda till en ökning av behandlingsfel och 

avvikelserapporteringar. Konflikt mellan arbete och familjeliv är ofta orsak till val av långa 

arbetspass. Organisatoriska faktorer, personliga faktorer och könsskillnader är av 

betydelse. Sammanställningen av inkluderade studiers resultat visar på ett potentiellt 

samband mellan sjuksköterskans skiftarbete, dygnsrytm, sömnbrist, hög trötthet dagtid, 

fatigue och sämre patientsäkerhet. 

 

Slutsats 

 

Skiftarbete kan ha en nedbrytande effekt på de kognitiva förmågor som är nödvändiga för 

sjuksköterskans komplexa omvårdnadsarbete och därmed i sig självt och/eller i 

kombination med ytterligare faktorer, påverka vårdkvalitet och patientsäkerhet negativt.  

 

Nyckelord: Arbetsprestation, Patientsäkerhet, Sjuksköterska-Patientrelationer, 

Skiftschema, Sömnrubbningar.   
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BAKGRUND 

World Health Organization (WHO) konstaterar att i takt med att sjukvården har blivit mer 

effektiv, har den även blivit mer komplex med ny teknologi och nya läkemedel och 

behandlingar (WHO, 2018c). Sjuksköterskans arbetsmiljö påverkas av olika faktorer, varav 

flera har undersökts. Vissa faktorer såsom begränsade resurser och brister i 

kompetensförsörjning och bemanning har konstaterats ha en negativ effekt för 

patientsäkerheten (Aiken m.fl., 2014; Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski, & Silber, 2002). 

Bristen på sjuksköterskor är ett globalt problem. Trots att fler sjuksköterskor utbildas 

förväntas situationen förvärras med pensionsavgångar, åldrande befolkning och 

befolkningsökning (OECD, 2008; Scheffler & Arnold, 2018; Statistiska Centralbyrån, 

2017). En annan sammanhängande faktor är hur bemanningen löses med olika skift 

(Harris, Sims, Parr, & Davies, 2015). Att ha personal som arbetar olika skift är en 

nödvändighet för sjukhus för att kunna erbjuda vård 24 timmar om dygnet (Dall’Ora, Ball, 

Recio-Saucedo, & Griffiths, 2016; Eriksson, 2018). 

Omvårdnad, den legitimerade sjuksköterskans specifika yrkeskompetens 

 

En legitimerad sjuksköterskas specifika yrkeskompetens är omvårdnad och 

forskningsområdet är omvårdnadsvetenskap. Omvårdnad är en komplex process med en 

humanistisk, etisk, holistisk och personcentrerad utgångspunkt. Omvårdnaden inkluderar 

fysiska, psykiska, andliga, kulturella och socioekonomiska aspekter och den är baserad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. God omvårdnad kräver teoretiska och praktiska 

kunskaper och färdigheter och syftet är att uppnå bästa möjliga välbefinnande och 

livskvalitet. Att skapa och upprätthålla kommunikation, relationer och förtroenden, 

integritet, att inhämta och behandla subjektiv och objektiv information, att utöva ledarskap, 

samt att undervisa är delar av sjuksköterskans profession och ingår i omvårdnadsprocessen. 

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt och i teamsamverkan genom 

tvärvård, samt i partnerskap med patienten och dennes närstående för bedömning, 

diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Att erbjuda säker 

och evidensbaserad vård är ett par av sjuksköterskans kärnkompetenser (Eriksson, 2018; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Professionellt ansvar 

 

Den legitimerade sjuksköterskan har ett personligt ansvar för yrkesutövandet och dess 

konsekvenser och skall tillämpa säker, evidensbaserad vård (Brower, 2017; Eriksson, 

2018; Polit & Beck, 2017). Därmed förväntas att sjuksköterskan skall ha ett kritiskt 

reflekterande förhållningssätt, samt kontinuerligt inhämta ny kunskap, i enighet med den 

standard International Code of Nurses (ICN) och Svensk sjuksköterskeförening har satt för 

professionen och som sjuksköterskor bör sträva efter. Riktlinjerna har sammanfattas i 

ICN:s etiska kod (International Council of Nurses, 2012), samt Värdegrund för omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Säker vård kompletteras av de övriga 

kärnkompetenserna evidensbaserad vård, personcentrerad omvårdnad, teamarbete, 

förbättringskunskap och informatik, vilka tillsammans utgör grunden till patientsäkerhet. 

Arbetet med patientsäkerhet baseras på analysering och utveckling av system och 

arbetsprocesser i syfte att undvika/minimera risken för fel och skador. Säker vård kräver ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete på flera nivåer och inom olika områden. Tydligt och 

engagerat ledarskap, samarbete i team, tekniska färdigheter, förmåga att använda 

standardiserade arbetsmetoder för bland annat säker informationsöverföring och 
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samverkan med patienter och närstående är exempel som den professionens samordnande 

organisation Swenurse lyfter fram som viktiga områden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016).  

 

Utöver kärnkompetenser hos sjuksköterskan har kärnvärden för professionen utnämnts. Ett 

av kärnvärdena är respekt för människans sårbarhet (Östlinder, 2004). Begreppet sårbarhet 

står för mottaglighet, utsatthet och är både dynamiskt och mångfacetterat. Sårbarhet kan 

ses som fysisk och mental, men även social och kulturell (Leavitt, 2006; Purdy, 2004; 

UNESCO, 2011). Oräkneliga omständigheter kan leda till att en människa tillfälligt, eller 

permanent befinner sig i ett utsatt läge (de Chesnay & Anderson, 2016). Att vara patient på 

ett sjukhus är en sådan sårbar situation. Sjuksköterskans uppgift är att värna den utsatta 

människans psykiska och fysiska hälsa, likväl som övriga dimensioner av hälsa, då hälsa 

definieras som mer än bara frånvaro av sjukdom (Eriksson, 2018; Folkhälsomyndigheten, 

2016).  

 

Relationen mellan patient och sjuksköterska 

 

Katie Eriksson beskriver vårdandet med utgångpunkt i en naturlig ansning, ett lekande och 

lärande, något som skapar tillit, kroppsligt och andligt välbehag och som tillsammans utgör 

delar av hälsoprocessen. Hon menar att den centrala komponenten i vårdprocessen är den 

interaktiva patient-vårdarrelationen. Interaktionen är dock inte av teknisk natur, menar hon, 

utan bygger snarare på kärlek till andra människor (Eriksson, 2018).  

 

Begreppet empati har en nära relation till sjuksköterskans yrkesroll, men har fått en 

varierad innebörd. Empati ses som allt från essensen av vårdandet i den speciella patient-

vårdarrelationen, till ett mänskligt drag, ett professionellt tillstånd och en 

kommunikationsprocess (Kunyk & Olson, 2001). Omvårdnadsforskarna Gustin & Wagner 

(2013) och Novembre, Zanon, & Silani (2015) menar att förståelsen för “self-compassion”, 

ett slags “inkännande av sig själv”, är ursprunget till empatisk vård och att empatisk vård 

inte kan reduceras till en handling, eller känsla, utan skall ses som ett gemensamt varande 

med en annan människa, sprunget ur ett gemensamt engagemang, där vårdaren tar hänsyn 

både till sin egen- och den andres sårbarhet och integritet. Sårbarhet har ett mänskligt 

perspektiv, där upplevelsen av sårbarhet kan gälla både patienten i sin utsatta roll och 

sjuksköterskan av olika anledningar. Det investerade känslomässiga engagemanget kan 

vara en orsak till sårbarhet och brist på kontroll är en gemensam nämnare till flera andra 

anledningar till densamma (Heaslip & Ryden, 2013).  

 

Sjuksköterskans arbetstid 

 

Olika lagar och avtal gör att förutsättningarna för sjuksköterskor att vara alerta under 

arbetstid kan variera och det skulle kunna innebära en sårbarhet och leda till skillnader i 

hur patientsäker sjuksköterskornas omvårdnad blir. Schemaläggning och sjuksköterskans 

antal arbetade timmar är en potentiell risk för patientsäkerheten (Folkard, Robertson & 

Spencer, 2007). 

 

Skiftarbete 

 

Skiftarbete ser olika ut länder emellan och även mellan olika arbetsplatser, beroende på 

tradition, behov och skillnader i arbetstidslagstiftning och lokalt framförhandlade avtal 

mellan arbetsgivare och fackföreningar (Australian Nursing & Midwifery Federation, 
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2014; National Nurses United, 2010; Unite the Union, 2012; Vårdförbundet, 2018). 

Schemaläggning för sjuksköterskor fungerar olika, beroende på arbetsplatsens upplägg. En 

del sjukhus har en grupp som arbetar morgon- och eftermiddagar och en annan grupp som 

arbetar nätter, medan andra sjukhus praktiserar det som kallas roterande tre-skift, vilket 

innebär att alla arbetar morgon, kväll och natt omväxlande (Dall’Ora m.fl., 2016).  

 

I Sverige är ett arbetspass inom vården vanligen åtta timmar. Övertidsarbete och dubbla 

arbetspass förekommer dock (Vårdförbundet, 2018). I England och i USA har ekonomiska 

anledningar och sjuksköterskebrist (Peterson C, 2002) lett till att 12-timmarsskift är vanligt 

förekommande (Harris m.fl., 2015). Nattskift i England är vanligen 12 timmar (Unite the 

Union, 2012a) och i USA kan ett arbetsskift vara ännu längre (United States Department of 

Labor, u.å.). I England, liksom i USA, kan flera arbetspass om 12 timmar följa på 

varandra. Kravet i England är dock att det skall vara 11 timmars vila mellan arbetspassen, 

enligt Europeiska Kommissionens direktiv. I USA kan schema önskas efter anciennitet, 

vilket i praktiken innebär att nya sjuksköterskor ofta får acceptera nattskift. Det har även 

visat sig att det är dessa sjuksköterskor som erbjuder sig, eller åläggs, att arbeta övertid 

(Stimpfel, Brewer, & Kovner, 2015). 

 

Via Europeiska Kommissionen finns det generella regler inom Europa som reglerar 

minimum dygnsvila om 11 timmar per 24 timmar, rast vid arbete som överstiger sex 

timmar, veckoarbetstid om maximum 48 timmar inklusive övertid, samt veckovila 

därutöver om 24 timmar sammanhängande och ostörd vila per sju dagar. De gemensamma 

europeiska reglerna begränsar även nattarbete till 8 timmar per 24 timmar (European 

Commission, 2017). Det finns dock, delvis omstridda, undantag till dessa regler som gör 

att arbetsgivaren kan kräva att personal skall stanna på arbetsplatsen utöver det normala 

arbetspasset (European Commission, 2011). Under vissa omständigheter kan 

begränsningen i veckoarbetstiden om 48 timmar förlängas, men då på frivillig basis (Royal 

College of Nursing, 2018). Till undantagen hör även beredskapstjänstgöring 

(Vårdförbundet, 2018). I amerikanska lagen United States Department of Labor Wages and 

the Fair Labor Standards Act (FLSA) finns däremot ingen begränsning i veckoarbetstid 

(United States Department of Labor, u.å.). I Australien är en normal arbetsvecka 38 

timmar, men ett arbetspass kan vara upp till tio timmar. Arbetet kan förläggas så att en 

vecka består av fler än 38 timmar och en annan av färre (Australian Government Fair 

Work Ombudsman, u.å.).  

 

Möjliga effekter av skiftarbete 

 

Skiftarbete kan ge effekter som påverkar sjuksköterskans prestation såsom fatigue och hög 

sömnighet dagtid/Excessive Daytime Sleepiness (EDS) och kan leda till problem med 

sömnen och sömnbrist. Fatigue innebär fysisk och/eller kognitiv utmattning och framkallas 

av tiden som ägnas åt uppgifter i kombination med de kognitiva förmågor som krävs. 

Sömnighet uppstår i takt med den ackumulerade vakentiden och beror på den interna, 

biologiska klockans funktion (Litwiller, Snyder, Taylor, & Steele, 2017). Sömnbrist kan 

vara partiell; då sömnen är reducerad med en till sex timmar, benämnas akut, eller 

definieras som kronisk; då den varat i mer än 24 timmar. Effekter av sömnbrist är ett 

resultat av flera faktorer där förlängd vakenhet (Krause m.fl., 2017), sömnkvantitet och 

sömnkvalitet ingår (Litwiller m.fl., 2017). För vuxna definieras normal kvantitet som sju 

till nio timmars sömn (Hirshkowitz m.fl., 2015). Till sömnkvalitet räknas förmågan att 

somna, sömnkontinuitet/uppvaknanden under sömnen, samt subjektiv känsla av utsövdhet 

(Litwiller m.fl., 2017). Sömnbrist har en negativ effekt på kognitiva funktioner. Förmågan 
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till uppmärksamhet, att undvika distraktion och arbetsminnets funktion sjunker i takt med 

antal vakna timmar och påverkas av ofrivillig mikrosömn och glömska. Hjärnans 

belöningssystem förändras, vilket resulterar i större benägenhet till impulsivitet och 

risktagande. Vid sömnbrist förändras även den emotionella hanteringen, vilket kan leda till 

känslomässig instabilitet, ökad smärtkänslighet (Reading, 2013), irritabilitet, orolighet, 

aggression, depression och till och med självmord (Krause m.fl., 2017). Förlängd 

reaktionstid och bristande uthållighet (Alhola & Polo-Kantola, 2007), samt en försämring 

av exekutiva funktioner och beslutsfattande (Elmenhorst m.fl., 2007) är andra risker vid 

sömnbrist. Genetiska skillnader gör att vissa individer tolererar sömnbrist bättre än andra, 

men även intraindividuella olikheter i resultat av sömnbrist förekommer (Krause m.fl., 

2017).  

 

Den bakomliggande anledningen till sömnighet och sömnbrist är rubbningen av den 

interna, biologiska rytmen som utgår från 24-timmarsrotationen av jorden runt sin axel, 

vilken skapar dag och natt. Den biologiska klockan styrs från suprakiasmatiska kärnan 

(SCN) i hypotalamus, vars tidgivare framför allt är ljus, via ljus- och mörkerregistrerande 

fotoceller i retina, samt kroppseget melatonin. Melatonin utsöndras vid mörker, men 

påverkas även av sociala aktiviteter, måltider och fysisk aktivitet. Perifera, autonoma 

”klockor” återfinns även i kroppens organ och dessa synkroniseras via SCN (Touitou, 

Reinberg, & Touitou, 2017). Den biologiska rytmen reglerar det homeostatiska 

sömnbehovet såväl som hormonnivåer, kroppstemperatur, humör och metabolism. 

Därutöver orsakar den interna klockan en ökad sömnighet vid vissa tider på dygnet såsom 

vid klockan tre på eftermiddagen, samt vid fyra på morgonen. Det är vid dessa tider som 

majoriteten av sömnrelaterade olyckor inträffar (Reading, 2013). Genom en stigande, 

exponentiell funktion ökar sömntrycket under vaket tillstånd för att sedan sjunka under 

sömn (Elmenhorst m.fl., 2017; Knutsson m.fl., 2013; Litwiller m.fl., 2017). Under sömnen,  

som består av drömsömn/Rapid Eye Movement, (REM) och non-REM, sker även 

molekylära processer som nedreglering av noradrenalinnivå, normalisering av kortisolnivå 

(Niu m.fl., 2015) och utrensning ur hjärnan av metaboliska produkter såsom adenosin, som 

har betydelse för minne och inlärning (Krause m.fl., 2017) och amyloid beta-peptider (Xie 

m.fl., 2013) som motverkar uppkomsten av Alzheimers sjukdom (Canas m.fl., 2009), samt 

immunologisk reparation (Touitou m.fl., 2017). 

 

Skiftarbete har också betydelse för det sociala livet, familj och fritid (Kecklund, Milia, 

Axelsson, Lowden, & Åkerstedt, 2012), samt hälsan i form av ökad risk för fetma (Milia & 

Mummery, 2009), bröstcancer (Costa, Haus, & Stevens, 2010), hjärt- och kärlsjukdom 

(Puttonen, Härmä, & Hublin, 2010), stroke (Touitou m.fl., 2017) och mag-tarmproblem 

(Knutsson & Bøggild, 2010). 

 

Patientsäkerhet 

  

Enligt WHO är den enklaste definitionen av patientsäkerhet att motverka att patienter inom 

hälso- och sjukvård utsätts för fel och motsatta effekter än de avsedda (WHO, 2018a). 

Patientsäkerhetslagen 6 § i Svensk författningssamling (2010:659) avser med 

patientsäkerhet skydd mot vårdskada. I 5 § förklaras vårdskada som ”lidande, kroppslig 

eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” 

(Riksdagsförvaltningen, 2010). Vidare beskrivs allvarlig vårdskada som ”bestående och 

inte ringa”, alternativt ha ”lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller 

avlidit” (Riksdagsförvaltningen, 2010).  
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Det svenska ordet patient kommer från latinets patiens och pati som betyder just lidande 

och att tåla. Ordet lida står för att kämpa och att utstå, men begreppet kan även betyda att 

försonas. Lidandet som begrepp har reducerats genom åren från att stå för kval, plåga och 

vånda av mer själslig klang, till kroppslig smärta och en sjukdomsdiagnos (Eriksson, 

2018). En vårdskada ger upphov till lidande hos den drabbade, men även hos den vårdare 

som orsakat skadan och går stick i stäv mot sjuksköterskans grundläggande uppgift att 

värna de sårbara. Sjuksköterskan förväntas ha full varseblivning, vara uppmärksam, ha 

omdöme och vara pålitlig i alla situationer. ”Att vara ansvarig för en annan innebär att inte 

åsamka henne lidande.” (Eriksson, 2018, s. 347). Säkerhet är kopplat till ett tillstånd som 

inte innebär fara, till ansvar, visshet och självförtroende (Svenska Akademiens Ordböcker, 

2018) och rymmer det grundläggande behovet av trygghet. Konkreta vårdhandlingar 

skapar trygghet och tröst (Eriksson, 2018). Att sörja för god patientsäkerhet är en essentiell 

del av sjuksköterskans omvårdnad (Conroy, Feo, Boucaut, Alderman, & Kitson, 2017). 

 

Vårdskada 

 

Syftet med patientsäkerhet är således att motverka att vårdskador och lidande uppstår. 

Vårdskador är ett betydande problem. Internationellt skadas en av tio patienter i samband 

med vård. Cirka 43 miljoner incidenter rörande patientsäkerhet inträffar varje år. 

Felmedicinering är ett problem som uppskattas kosta 42 billioner amerikanska dollar 

(USD) årligen (WHO, 2018b). I Sverige drabbas fler än 100 000 vuxna patienter varje år 

av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Vårdkvalitet 

 

Till skydd för patienten har en struktur byggts upp, som reglerar vad patienten kan förvänta 

sig och vilka krav som ställs på vården. Vad vårdkvalitet skall innebära definieras i lagtext.  

Enligt Socialstyrelsen är säker vård utgångspunkten för allt kvalitetsarbete inom hälso- och 

sjukvård. Befolkningen skall erbjudas god vård, vilket innebär att den utöver att vara säker 

även skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, effektiv, patientfokuserad, jämlik och 

ges i rimlig tid (Socialstyrelsen, 2011). I Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Avdelning II, 

Bestämmelser för all hälso- och sjukvård, (Riksdagsförvaltningen, 2017). I 5 kapitlet 

Verksamheten, Allmänt, 1 § anges att god kvalitet innebär en god hygienisk standard, att 

den tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, att den bygger på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, främjar goda relationer mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, samt att den skall vara lätt tillgänglig 

(Riksdagsförvaltningen, 2017).  

 

Socialstyrelsen har uppdraget att följa upp om vården och omsorgen är säker, 

evidensbaserad, tillgänglig, individanpassad, jämlik och effektiv (Olausson Otterblad, 

2014). För att kunna utvärdera om vården uppfyller kravet på att vara god och säker har ett 

antal kvalitetsindikatorer identifierats som varje vårdenhet ansvarar för att utveckla och 

utvärdera. Eriksson benämner detta som ”Samhället som vårdare”, vars ursprungliga syfte 

var att skydda individen, men som hon menar i sin byråkratiska och ofta inkongruenta 

form kan utgöra ett hot mot det naturliga vårdandet och reflekterandet. I det naturliga 

vårdandet ligger den vid all slags vård nödvändiga relationen mellan människor (Eriksson, 

2018). 
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En problematisk diskrepans framträder mellan myndigheter, lagtexter, styrdokument och 

byråkrati, resursbrist och ekonomi, men även mellan prioriteringar, intressen, kompetenser, 

det medicinska paradigmet kontra det mer holistiska omvårdnadsvetenskapliga 

perspektivet och de krav som ställs (Eriksson, 2018). Mot denna komplexa bakgrund 

verkar sjuksköterskan för patientsäker omvårdnad, under dygnets alla timmar (Curson, 

Dell, Wilson, Bosworth, & Baldauf, 2010). ”Den största utmaningen för de olika formerna 

av yrkesmässig vård idag är att självkritiskt omvärdera det egna fungerandet...” (Eriksson, 

2018, s. 289).  

 

Problemformulering 

 

Sjukvård pågår 24 timmar om dygnet på sjukhus och kräver flera skift för att gå ihop 

(Dall’Ora m.fl., 2016). Patienter förväntar sig säker, evidensbaserad vård oavsett vilken tid 

på dygnet de får den (Curson, m.fl., 2010). Sjuksköterskans arbetsmiljö och arbetsuppgifter 

är komplexa och många faktorer samspelar (Dall’Ora m.fl., 2016). Arbete på ett sjukhus 

innebär att ta hand om patienters fysiska, psykiska och sociala miljö (Bragadóttir, 2016; 

Eriksson, 2018) i olika situationer och under varierade förhållanden. Förmåga till 

uppmärksamhet, koncentration, bedömning, prioritering och beslutsfattande kräver en fullt 

fungerande kognition (Krause m.fl., 2017) alla timmar på dygnet. Sömnforskning visar på 

negativa effekter vid förskjutningar i den cirkadiska rytmen, vid EDS och fatigue 

(Litwiller, Snyder, Taylor, & Steele, 2017). Ett antagande är således att skiftarbete kan 

störa sömncykeln, ge nedsatt vakenhet och via sämre fungerande kognition påverka 

patientsäkerheten. Denna studie ämnar därför ta reda på om det finns en koppling mellan 

sjuksköterskans skiftarbete och patientsäkerhet. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva om, och i så fall hur, skiftarbete påverkar patientsäkerheten vid 

sjuksköterskors omvårdnad av patienter på akutsjukhus. 

 

METOD 

Val av Metod 

 

Val av metod är litteraturöversikt för att besvara studiens syfte. Det innebär att utgå från ett 

tillräckligt stort material för att skapa en grundläggande förståelse för om, och i så fall hur, 

skiftarbete påverkar patientsäkerheten vid sjuksköterskors omvårdnad av patienter på 

akutsjukhus, kunna analysera faktorer och sedan åstadkomma en syntes. Utöver att kunna 

dra slutsatser om resultat, inklusive möjligt samband (Henricson, 2017) är ytterligare en 

anledning att belysa eventuella existerande kunskapsluckor (Polit & Tatano, Beck, 2017) 

kring sjuksköterskans skiftarbete och patientsäkerhet. En litteraturöversikt kan även vara 

ett viktigt första steg i en mer grundlig undersökning och för att planera och identifiera 

problem enligt Grewal, Hanish och Dhawan (2016), samt Rau (2004). En annan fördel är 

möjligheten att välja vetenskapliga studier från några olika världsdelar och på så vis få en 

bred vy. 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier för denna studie har varit etiskt godkända, vetenskapliga och peer 

reviewed artiklar om sjuksköterskor som arbetar skift på akutsjukhus, med fokus på 
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effekter roterande scheman och långa arbetspass kan få för patientsäkerheten. Både 

kvalitativa, deskriptiva studier och kvantitativa data är inkluderade. Studierna beskriver 

sjuksköterskans subjektiva upplevelser av skiftarbetets effekter på patientsäkerheten, men 

objektiva data såsom statistisk information finns också med. Att studierna har genomgått 

en etisk prövning är en grundläggande garanti för att metoder och skyddet av 

studiedeltagarna är godkända (Helgesson, 2015; Vetenskapsrådet, 2017a). Peer reviewed 

innebär att artiklarna granskats och kritiserats av andra forskare än författarna och borgar 

för den vetenskapliga tillförlitligheten. Primärkällor valdes eftersom forskarna då själva 

står för texten. Sekundärkällor undveks då detaljer och en del av objektiviteten kan ha 

förlorats i dessa texter (Polit & Beck, 2017). Sökningar gjordes inledningsvis på de språk 

författaren behärskar, det vill säga svenska, norska, danska och engelska. Därefter 

konstaterades att en tillräcklig språkavgränsning var engelska, eftersom majoriteten av 

vetenskapliga artiklar skrivs på detta språk (Friberg, 2017). Tidsspannet som valdes var 

2008 till 2018, eftersom huvudfokus har varit på ny forskning.  

 

I samband med granskning av andra studiers referenser och fritextsökning, gjordes två 

undantag gällande inklusionskriterier. Undantagen har gällt studien Comparison of nurse, 

system and quality patient care outcomes in 8-hour and 12-hour shift av Stone m.fl. 

(2006), samt studien Effects of extended work shifts on employee fatigue, health, 

satisfaction, work/family balance, and patient safety av Estryn-Béhar och Van der Heijden 

(2012). Orsaken till detta var att artiklarna varit centrala för ämnet och underlaget 

tillräckligt omfattande, trots äldre datum (Stone m.fl., 2006), respektive inkludering av 

vårdinrättningar utöver sjukhus (Estryn-Béhar & Van der Heijden, 2012), vilket för övrigt 

material har varit huvudfokus för denna studie. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingens utgångspunkt har varit studiens syfte. Databassökningar har gjorts i 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) Complete och Public 

Medline (PubMed). CINAHL är världens största sökbas inom omvårdnad och alla 

relaterade ämnen, inkluderar 1 300 olika tidskrifter och räknas därför som oumbärlig. 

PubMed är USA:s nationella medicinska bibliotek och institut för hälsa. PubMed erbjuder 

28 miljoner texter och är tillgänglig för alla som har tillgång till internet (Polit & Beck, 

2017). Tillsammans ger dessa en bred datainsamling.  

 

Databassökning 

 

Inför sökning i PubMed användes Swedish Medical Subject Headings (MeSH). MeSH är 

ett indexeringssystem som ger konsekventa sökningar med olika terminologi för samma 

koncept (Polit & Beck, 2017). Där smalare begrepp funnits användes det bredare i första 

hand för att fånga in flera snarlika ämneskoder (Henricson, 2017). Det representeras här av 

ett plus (+) och då inkluderas underliggande, mer specifika termer. Undantaget är den 

bredare MeSH-termen Sleep Wake Disorders+ där de underliggande, mer precisa MeSH-

termerna Sleep Disorders och Circadian Rhythm+ användes. Booleska operatorer såsom 

AND, OR och NOT används för att expandera, eller begränsa en sökning (Polit & Beck, 

2017). Sökningen delades upp i tre delar, där följande MeSH-termer valdes i sökning 

nummer ett: Work Schedule Tolerance, Shift Work Schedule, Sleep Disorders och 

Circadian Rhythm+. Booleska operatorn OR separerade termerna. I sökning nummer två 

användes följande MeSH-termer: Patient Safety, Risk Management, Patient Harm, Medical 

Errors+, Malpractice+, Professional Misconduct+, Work Performance. MeSH-termerna 
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separerades med operatorn OR. I tredje sökningen användes MeSH-termerna Nurse-Patient 

Relations, Nurse’s Role, Nursing Staff+, Nurses+, samt Nursing Care+. Även här 

separerades MeSH-termerna med operatorn OR. Därefter lades sökning ett, två och tre 

ihop med booleska operatorn AND emellan. Sökningen begränsades (Henricson, 2017) till 

att endast inkludera studier med tillgängliga abstrakt, inom ett tioårsspann och till artiklar 

skrivna på engelska. Enbart sökningar som resulterade i inkluderade artiklar redovisas i 

tabell 1. 

 

CINAHL har ett liknande, överlappande men ej identiskt, system med ämnesord kallade 

CINAHL headings, i ett hierarkiskt system med underliggande, mer specifika subheadings 

(Polit & Beck, 2017). Sökningen i CINAHL genomfördes på liknande sätt; i tre omgångar, 

där sökning ett innehöll termen Shiftwork, Shift Workers och de smalare termerna Sleep 

Disorders och Circadian Rhythm+. Termerna separerades med booleska operatorn OR. 

Sökning två bestod av termerna Patient Safety+, Risk Management+, Health Care Errors+, 

Treatment Errors+, Medication Errors+, Malpractice, Professional Misconduct+, Job 

Performance. Även dessa termer separerades med operatorn OR. Sökning tre inkluderade 

Nurse-Patient Relations, Nursing Staff, Hospital, Nurses+, Nursing Role, Nursing Care+. 

Alla termer separerades med operatorn OR. Sedan lades dessa tre sökningar ihop med 

booleska operatorn AND emellan. Sökningarna begränsades till att endast inkludera peer 

reviewed, researchartiklar med tillgängliga abstrakt, skrivna på engelska mellan årtalen 

2008 och 2018. Liksom ovan redovisas endast sökningar som resulterade i inkluderade 

artiklar i tabell 1.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL Complete 

 

 

Manuell sökning 

 

I tillägg till ovan nämnda sökningar har data även inhämtats via manuella sökningar och 

via andra källors referenser. Fritextsökning genomfördes med orden Nurse* AND 

Shiftwork. En asterisk (*) efter ett ord står för trunkering, vilket används för att fånga in 

ord med samma rot (Henricson, 2017). Två artiklar; Comparison of nurse, system and 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2018-04-26 

Work Schedule Tolerance OR Shift Work Schedule 

OR Sleep Disorders OR Circadian Rhythm AND 

Patient Safety OR Risk Management OR Patient 

Harm OR Medical Errors OR Malpractice OR 

Professional Misconduct OR Work Performance 

AND Nurse-Patient Relations OR Nurse’s Role OR 

Nursing Staff OR Nurses OR Nursing Care 

55 28 9 6 

CINAHL 

Complete 

2018-04-26 

Shiftwork OR Shift Workers OR Sleep Disorders OR 

Circadian Rhythm AND Patient Safety OR Risk 

Management OR Health Care Errors OR Treatment 

Errors OR Medication Errors OR Malpractice OR 

Professional Misconduct OR Job Performance AND 

Nurse-Patient Relations OR Nursing Staff OR 

Hospital OR Nurses OR Nursing Role OR Nursing 

Care 

68 13 10 6 

TOTALT    12 
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quality patient care outcomes in 8-hour and 12-hour shifts (Stone m.fl., 2006) och 

Changes in nurses' decision making during a 12-h day shift (McClelland, Switzer, & 

Pilcher, 2013) hittades via funktionen Similar articles i PubMed, vid läsning av 

vetenskapliga artiklar av Aiken m.fl. (2012), respektive Admi, Tzischinsky, Epstein, Herer 

och Lavie (2008). Totalt inkluderades 14 artiklar i föreliggande studies resultat. 

 

Databearbetning 

 

Data extraherades framförallt digitalt. När detta inte var möjligt beställdes utskrifter via 

Sophiahemmets bibliotek. Alla vetenskapliga artiklar som besvarade denna studies syfte, 

skrevs sedan ut för lättare översikt. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades genom 

analys av studiens relevans, aktualitet, population, typ, storlek, kvalitet, samt om de är 

centrala för ämnet, enligt Sophiahemmets modifierade bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet, avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, benämnd bilaga A (Sophiahemmet Högskola, 2018). Inkluderade artiklar 

fördes in i en matris benämnd bilaga B (Sophiahemmet Högskola, 2018) för att resultaten 

skulle kunna jämföras på ett strukturerat sätt. 

 

Dataanalys 

 

Samtliga vetenskapliga artiklar lästes förbehållslöst, upprepade gånger och relevanta 

stycken i resultatet, som besvarade föreliggande studies syfte, markerades. En markering 

på försättsblad gjordes för etiskt godkännande, för använd sökväg, för databas och 

artikelns årtal. Relevanta stycken i resultatet och återkommande, gemensamma teman 

mellan de olika resultattexterna markerades i induktiv form (Henricson, 2017). 

Genomgångna studier beskriver skiftarbete ur olika vinklar, men i resultaten kunde 

gemensamma slutsatser skönjas. Dessa gemensamma nämnare extraherades. En tabell 

(benämnd tabell 2) utformades och fylldes sedan i med ovannämnda, gemensamma teman, 

samt en beskrivning av orsak och verkan, efter vad som framkommit i respektive studies 

resultat, för tydligare överblick (Friberg, 2017; Polit & Beck, 2017). Fem teman framkom. 

Tre teman hade en tydlig och direkt påverkan på kognitionen; minskad tid för återhämtning 

mellan arbetspass, roterande schemaläggning, samt långa arbetspass och övertid. Övriga 

två teman berörde personliga, individuella och organisatoriska faktorer. De teman som 

uppkom under granskningen bildade sedan strukturen till resultatet (se tabell 2).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Godtagbar forskning måste stå på en etisk grund (Helgesson, 2015). Av denna anledning 

har endast studier inkluderats som har kunnat visa ett godkännande från en fristående etisk 

kommitté och således tagit hänsyn enligt Helsingforsdeklarationens riktlinjer om 

autonomiprincipen, rättviseprincipen, samt att göra gott och inte skada (World Medical 

Association, 2018). Att vara hederlig och redlig i förhållande till forskningen har här 

inneburit att inte förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera (Vetenskapsrådet, 2017b) 

ursprunglig text, eller de vetenskapliga artiklarnas resultat. Därutöver var målet att studien 

skulle uppfylla kraven på validitet och reliabilitet, där validitet avser studiens tydlighet och 

kvalitet och reliabilitet avser dess tillförlitlighet och replikerbarhet (Helgesson, 2015). Den 

etiska granskningen var utgångspunkten, men etiska överväganden existerar genom hela 

forskningsprocessen (Henricson, 2017) och även om kodexar existerar, är de inga juridiskt 

bindande dokument (Vetenskapsrådet, 2017b).  
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Etiska frågor som aktualiserats genom denna process är till vilken grad det kan finnas 

politiska och ekonomiska intressen bakom studier och vilken betydelse det kan få för 

resultatet. Likaså har frågan om vilken eventuell påverkan sponsorer kan ha för studiernas 

resultat uppstått (Vetenskapsrådet, 2017b). Exempel på detta är när en fackförening, eller 

ett försäkringsbolag står bakom studierna, såsom de av Stone m.fl. (2006), respektive 

Admi m.fl. (2008). Ett annat etiskt dilemma har bestått i att ovannämnda två 

forskargrupper, samt Witkoski Stimpfel, Sloane, Aiken och Fagin (2012), valt att 

dokumentera etnicitet och hudfärg på sjuksköterskorna och vad relevansen av detta är i 

förhållande till respektive studies syfte. Anledningen till att dessa studier trots detta har 

inkluderats, är för att belysa fenomenet, eftersom det skulle kunna anses stå i motsättning 

till rättviseprincipen (Helgesson, 2015; World Medical Association, 2018) och övriga 

grunder inom omvårdnadsforskning (United Nations, 2015) och kan ses som en kränkande 

särbehandling. Delvis kan fenomenet förklaras med olika diskurser (Friberg, 2017) mellan 

kontinenter. Ytterligare ett etiskt dilemma är om parametrarna hierarki och respekt för 

överordnade kan influera ett resultat, vilket tas upp i studien av Goméz-Garcia, m.fl. 

(2016).  

 

RESULTAT  

 

Möjliga orsaker till sänkt kognition och potentiellt sämre patientsäkerhet 

 

Tabell 2. Presentation av teman som framkom vid dataanalysen 

 

Teman 

Minskad tid för återhämtning mellan arbetspass kan via EDS, ökad stress och 

utbrändhet leda till ökade antal behandlingsfel, misstag och incidenter  

Roterande arbetsskift kan ge jet-lageffekt, sömnproblem, EDS och emotionell 

utmattning och leda till sämre patientsäkerhet 

Långa arbetspass och övertidsarbete kan leda till en fatiguerelaterad ökning av 

behandlingsfel och avvikelserapporteringar 

Konflikt mellan arbete och familjeliv är ofta orsak till val av långa arbetspass  

Organisatoriska faktorer, personliga faktorer och könsskillnader är av betydelse 

 

 

Minskad tid för återhämtning mellan arbetspass kan via EDS, ökad stress och utbrändhet 

leda till ökade antal behandlingsfel, misstag och incidenter  

 

Forskning av Giorgi, Mattei, Notarnicola, Petrucci och Lancia (2017) belyser kopplingen 

mellan skiftarbete, sömnkvalitet och utbrändhet och hur utbrändhet i sin tur påverkar 

yrkesutövandet negativt. Forskarteamet hypotetiserar att en lång skiftcykel med sex, eller 

fler dagar ger negativa effekter på grund av den emotionella påfrestning som en längre 

exponering mot patienter och sjukhusmiljö innebär. Tanaka m.fl. (2009) såg ett signifikant 

högre antal behandlingsfel vid treskift än tvåskift och angav fler nattpass, och tätare 

frekvens mellan nattpass med minskad tid för återhämtning som tänkbar förklaring. 

 

Giorgi, m.fl. (2017) kallar det patientrelaterad utbrändhet. De konstaterar att en 

övervägande andel av sjuksköterskorna i deras studie led av sömnbesvär och att 31,4 

procent visade tecken på utbrändhet. Det framkom att kvinnor var överrepresenterade när 

det gällde sömnproblem. Giorgi m.fl. (2017) noterar även att hälften av sjuksköterskorna 
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med tecken på utbrändhet arbetade inom psykiatriska avdelningar. De nämner att tidigare 

forskning visat att sjuksköterskor som vanemässigt sover mindre än sex timmar per natt 

oftare drabbas av utbrändhet.  

 

Tanaka m.fl. (2009) konstaterade att sömnighet under arbetet var en bidragande orsak till 

avvikelser. Forskarna noterar också att tidigare studier visat på sänkt vakenhet mot slutet 

av arbetspass över åtta timmar, vilket knyter an till McClelland, Switzer III och Pilchers 

(2012) studie. Dorrian m.fl. (2008) drar liknande slutsatser i sin studie, där de konstaterar 

att kämpa för att hålla sig vaken/struggling to remain awake (STR/ [fortsättningsvis 

benämnt EDS av författaren till föreliggande studie]), var den främsta orsaken till misstag 

och incidenter, följt av stress som näst vanligaste orsak. De kunde se att varje grad av 

stresshöjning gav en 50-procentig ökning av risken för misstag och incidenter. Majoriteten 

av olyckor inträffade under morgonpass, medan de flesta fel som begåtts av en kollega 

rapporterades under kvällsskift och de föregicks av mindre- och störd sömn. 

Sjuksköterskorna sov i snitt nästan 50 minuter mindre per natt under arbetsdagar och 

rapporterade utmattning, samt EDS under i snitt ett av tre arbetspass. Slutsatsen var att 

sjuksköterskorna led av sömnbrist och att den ökade sömnen under ledig tid kunde ses som 

en kompensation till densamma.  

 

Roterande arbetsskift kan ge jet-lageffekt, sömnproblem, EDS och emotionell utmattning 

och leda till sämre patientsäkerhet 

 

Dorrian m.fl. (2008) menar att det är schemaläggningen med rotation som sådan, snarare 

än långa arbetspass, som är orsaken till avvikelser. Studien av Gómez-García m.fl. (2016) 

påvisade blandade resultat. Sjuksköterskorna som arbetade enligt roterande skift upplevde 

de organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorerna som sämre. De skiftroterande 

sjuksköterskorna, samt de som arbetade nattskift, var mindre säkra på att patienterna skulle 

klara sig bra efter utskrivning, vilket hängde ihop med de mest vanliga misstagen rörande 

brister i omvårdnadsplaner. Över hälften av sjuksköterskorna led av en betydande EDS och 

skillnader i sömnkvalitet och sömnkvantitet kunde ses mellan sjuksköterskor som arbetade 

dag, respektive natt, där nattsjuksköterskorna hade sämst sömn. Vid utvärdering av 

eventuellt utmattningssyndrom, visade det sig att 46,4 procent var tillfreds med sin 

personliga prestation medan, 57,2 procent var emotionellt utmattade och 64,8 procent 

rapporterade depersonalisering. Admi m.fl. (2008) fokuserade på arbetsresultatet i 

förhållande till hur väl olika sjuksköterskor var adapterade till skiftarbete. I motsats till 

Dorrian m.fl. (2008), hävdar de i sin studie att kön, ålder och vikt har större betydelse för 

sjuksköterskornas hälsa än skiftarbetet i sig. Deras slutsats var att vare sig sjuksköterskorna 

var adaptiva eller ej till skiftarbete, så var arbetsresultatet lika effektivt. Skiftarbetet, 

menade de, var således inte en riskfaktor i förhållande till rapporterade fel och incidenter. 

Forskarna konstaterade att kvinnor som arbetar skift däremot klagar betydligt mycket 

oftare över sömnrelaterade problem än män gör. 

 

Långa arbetspass och övertidsarbete kan leda till fatigue och en ökning av behandlingsfel 

och avvikelserapporter 

 

McLelland m.fl. (2012) fokuserar i en studie av 65 deltagare på om sjuksköterskans 

beslutsfattande förändras över ett 12-timmarsarbetspass. Forskarna observerar att så är 

fallet, men även om de kan konstatera att sjuksköterskorna blev mindre alerta och mer 

stressade mot slutet av arbetspasset, kan de inte förklara resultatet genom att dra paralleller 

till dessa faktorer. De konstaterar att utfallet var individuellt och förmodligen kopplat till 
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den biologiska klockan vid tidpunkten för utvärdering (McClelland m.fl., 2013). Witkoski 

m.fl. (2012) observerade att en tydlig skillnad existerade mellan olika arbtesskiftslängder 

och att längden på arbetspass påverkar patientomvårdnaden. De konstaterade i sin studie 

att andelen sjuksköterskor som visade tecken på utbrändhet och missnöje med 

arbetssituationen steg med två och en halv gånger vid längre arbetsskift i jämförelse med 

de som arbetade åtta till nio timmar. Sjuksköterskornas skiftlängd speglade även 

patientnöjdheten; ju längre skift, desto mer missnöje från patienter och omvänt. 

 

Griffiths m.fl. (2014) och Dorrians, m.fl. (2008) slutsatser angående övertidsarbete, stöds 

av Olds och Clarke (2010) som fokuserade på just arbetad tid utöver schemalagd och kom 

fram till att samtliga vårdskador och felvariablar i deras studie var relaterade till arbete 

över 40 timmar per vecka. De konstaterade att felmedicinering och nålstickskador hade 

starkast koppling till arbetstid och frivillig övertid.  

 

Scott, Arslanian-Engoren och Engoren (2014) fann att 29 procent av sjuksköterskorna i 

deras studie, varav de flesta arbetade 12-timmarsskift och natt, ångrade beslut de fattat 

under arbetstid. Det visade sig att det var fler män än kvinnor som uttryckte beslutsånger. 

Samma grupp sjuksköterskor led av betydligt mer akut fatigue och EDS, samt upplevde 

mindre återhämtning mellan skift och sämre sömnkvalitet än sjuksköterskor som inte 

ångrade beslut de fattat. Forskarna menade dock att det är de långa arbetspassen i sig och 

inte sömnproblematiken som leder till ångrade beslut. Weaver m.fl. (2015) kunde i sin 

studie av 30 sjuksköterskor däremot dra paralleller mellan sömnproblem och 

patientsäkerhet. De konstaterade att 70 procent av sjuksköterskorna i deras studie led av 

sömnbrist och 73,3 procent led av dålig sömnkvalitet och de kunde knyta sämre 

sömnkvalitet kunde till rapportering av mindre allvarliga fel. Studien av Weaver m.fl. 

(2015) stöds av den betydligt större undersökningen genomförd av Wolf m.fl. (2017), där 

46,8 procent av sjuksköterskorna som arbetade långa pass uppgav att deras nivå av fatigue 

delvis gjorde det svårt för dem att arbeta patientsäkert. Deltagarna rapporterade höga 

nivåer av EDS och kronisk fatigue som begränsade den kognitiva funktionen både på 

arbetet och på fritiden. Även Griffith m.fl. (2014) instämmer i att fatigue och bristande 

uppmärksamhet har betydelse vid längre arbetspass, men kan inte förklara hela resultatet 

med detta. De konstaterar att sjuksköterskorna som arbetade 12 timmar eller fler 

rapporterade sämre vårdkvalitet, fler ogjorda vårduppgifter och sämre- och bristande 

patientsäkerhet och fler avvikelser. Även övertidsarbete, menade de, ger samma negativa 

resultat. I motsats till ovanstående forskares resultat kring 12-timmarsarbetspass, lyfter 

Stone m.fl. (2006) fram positiva slutsatser i sin ettåriga studie av 805 sjuksköterskor från 

sjukhus i New York och ser inga negativa konsekvenser för patientsäkerheten (Stone m.fl., 

2006).  

 

Konflikt mellan arbete och familjeliv är ofta orsak till val av långa arbetspass 

 

Estryn-Béhar och Van der Heijden (2012), konstaterar i deras studie att sjuksköterskor 

väljer 12-timmarsarbetspass eftersom de ger färre arbetsdagar per vecka och således 

reducerar konflikten mellan familj och arbete, men att detta sker på bekostnad av 

patientsäkerhet och den egna hälsan. Sjuksköterskorna väljer också 12-timmarsarbetspass 

för att slippa ta skift med kort varsel, samt att behöva gå upp före klockan fem om 

morgonen för att hinna till arbetet. Detta leder till sömnproblem, högre utbrändhet, lågt 

resultat på work-ability index (WAI), samt oro för misstag. Giorgi m.fl. (2017) menar 

likaså att kvinnor fortfarande oftast har störst bekymmer med att få arbetslivet och 

familjelivet att gå ihop och att sömnen därmed blir lidande. 
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Organisatoriska faktorer, personliga faktorer och könsskillnader av betydelse 

 

Ytterligare nackdelar med 12-timmarsarbetspass som framkom, var missnöjdhet med 

överlämning, inklusive bristande information, låg teamkvalitet, vilket leder till viljan att 

byta arbete/Intention to Change (ITC) och att lämna yrket/Intention to Leave (ITL), enligt 

Estryn-Béhar och van der Heijden (2012). Stone m.fl. (2006) drog motsatt slutsats och 

menar att valfrihet leder till mer positivt arbetsklimat och att tvåskift innebär mindre 

emotionell utmattning, färre sjukskrivningar och vakanser. Den slutsatsen stöds av Admi 

m.fl. (2008) som inte fann någon risk med skiftarbete varken för sjuksköterskornas hälsa 

eller organisatoriska resultat, inklusive frånvaro. Estryn-Béhar och van der Heijden (2012) 

konstaterar dock att 12-timmarsarbetspass ger färre korta sjukskrivningar, men att de inte 

gör någon skillnad gällande längre sjukfrånvaro. Däremot ser de att en hög 

arbetsbelastning, många störningsmoment i arbetet, röriga scheman - ofta i kombination 

med en överambitiös läggning hos sjuksköterskan - leder till sjukskrivningar, ITC och ITL.  

 

Estryn-Béhar och van der Heijden (2012) noterar även att fler kvinnor än män arbetar 

långa pass, medan kvinnor över 45 år försöker lämna skiftarbetet, samt att fler män än 

kvinnor arbetar övertid. Tanaka m.fl. (2009) konstaterar att övriga viktiga faktorer bakom 

upplevda avvikelser var kvinnligt kön, lägre ålder, mindre erfarenhet, fler antal nattskift, 

överambitiös läggning och hög Effort Reward Imbalance (ERI). Forskarna kunde även se 

samband mellan alkoholkonsumtionsvanor, hur ofta sjuksköterskan upplevde tidspress, 

kunskaps- och kommunikationsbrist och patientsäkerhet. 

 

DISKUSSION 

  

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar på ett potentiellt samband mellan sömnbrist (Weaver m.fl. 2015; Scott 

m.fl. 2014), fatigue, dygnsrytm och patientsäkerhet (Wolf m.fl. 2017). Roterande skift och 

nattarbete resulterar i en form av jet-lageffekt i och med att den interna biologiska rytmen 

sätts ur funktion, vilket gör att sömnproblem kan uppstå. Svårigheter att somna, störd 

sömn, lägre sömnkvalitet och sömnkvantitet kan uppstå, med sömnbrist som resultat 

(Krause m.fl., 2017; Litwiller m.fl., 2017; Reading, 2013; Touitou m.fl., 2017). 

Sömnproblem i form av dålig sömnkvantitet och kvalitet är vanligt förekommande och ett 

återkommande tema mellan flera undersökningar (Dorrian m.fl., 2008; Estryn-Béhar m.fl. 

2012; Giorgi m.fl. 2018; Gómez-García m.fl., 2016; Scott m.fl 2014; Tanaka m.fl., 2009; 

Weaver m.fl. 2015; Wolf m.fl. 2017). Även skiftarbete utan rotation har visat sig innebära 

en risk för sömnrubbningar (McDowall, Murphy, & Anderson, 2017). Dålig sömnkvalitet 

kan knytas till mindre alvarliga fel (Weaver m.fl., 2015). Sömnbristen och EDS, som bland 

annat rotationsscheman orsakar, kan leda till incidenter (Dorrian m.fl., 2008), en markant 

ökad risk för utbrändhet och sämre prestation (Estryn-Béhar & van der Heijden 2012; 

Giorgi m.fl., 2018).  

 

Flera forskarteam i denna studie menar att fatigue kan knytas till patientsäkerhet (Griffiths 

m.fl., 2014; Scott m.fl. 2014; Wolf m.fl. 2017). Fatigue orsakad av långa arbetspass gör det 

svårt att arbeta patientsäkert (Wolf m.fl., 2017) och kan leda till beslutsånger (Scott m.fl., 

2014), utbrändhet och har visat sig leda till sämre patientbetyg i enkäter (Witkoski 

Stimpfel, Sloane, & Aiken, 2012). Förlängda arbetspass och övertid kan knytas till en 

kraftig stegring av avvikelser och vårdskador (Griffiths m.fl., 2014; Olds & Clarke, 2010; 
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Weaver m.fl., 2015). Mindre tid för återhämtning och ökad exponering mot patienter och 

sjukhusmiljö anges som en orsak till fler patientskador (Scott m.fl., 2014; Tanaka m.fl., 

2009). Men alla forskare håller inte med, utan vissa menar att skiftarbete inte leder till en 

ökning av patientskador (Admi, m.fl. 2008; Stone m.fl., 2006). En bidragande orsak kan 

vara, att även om sömnforskare är eniga om att den biologiska klockan påverkar 

prestationen och sömnighet uppstår i takt med den ackumulerade vakentiden (Litwiller 

m.fl., 2017), har de svårare att enas om exakt när och hur effekterna faller ut, delvis 

eftersom effekterna hänger samman med att förutsättningarna är olika, som i det här fallet 

gällande sjuksköterskor.  

 

Forskning visar att de kognitiva funktionerna sjunker ungefär linjärt, men skillnaden kan 

vara stor beroende på om nattsömnen varit god innan ett arbetspass, eller om utgångsläget 

är sämre på grund av redan ackumulerad sömnbrist (Duffy, Zitting, & Czeisler, 2015). Ju 

större mängd- och ju längre tid sömnbrist pågått, desto sämre blir den kognitiva förmågan, 

troligtvis på grund av en potentierande effekt av fatigue i kombination med sömnighet 

orsakad av den biologiska klockan (Krause m.fl., 2017). Motivation inför ett längre 

arbetspass (och därmed kortare arbetsvecka) kan också spela en roll (Dall’Ora m.fl., 2016; 

Stone m.fl., 2006) genom att dämpa de negativa effekterna. För att ytterligare försvåra en 

generell tolkning, kan resultat mellan olika kognitiva funktioner hos en och samma individ 

skilja sig på ett oförutsägbart sätt (Krause m.fl., 2017) och enbart subjektiva estimeringar 

är inte tillförlitliga mått (Litwiller m.fl., 2017).  

 

Arbetsresultat vid skiftarbete har en individuell del som styrs av gener (Krause m.fl., 2017) 

och personlighet (Storemark m.fl., 2013). Häri ryms om sjuksköterskan är mer åt 

”morgonmänniska” eller ”kvällsmänniska”. En ”morgonmänniska” har sin topp av alerthet 

tidigare under dagen än en ”kvällsmänniska” och detta påverkar prestationen. Här ingår om 

sjuksköterskan har hög tolerans för skiftarbete, eller ej. Att ha hög tolerans för skiftarbete 

innebär att vara flexibel nog att kunna sova olika tider på dygnet och inte drabbas av mag-

tarmproblem, ihållande fatigue och nervösa problem (Storemark m.fl., 2013), även om 

värdet av dessa koncept har ifrågasatts av omvårdnadsforskare (Admi m.fl., 2008). Att ha 

en bra motståndskraft och goda coping strategier gällande stress inkluderas också 

(Storemark m.fl., 2013) eftersom stress är ytterligare en orsak till avvikelser och ogjorda 

uppgifter (Dorrian m.fl., 2008; Griffiths m.fl., 2014). Till skyddande personlighetsfaktorer 

hör att inte vara överambitiös, då risken att drabbas av ERI och utbrändhet ökar. Till 

skyddsfaktorer räknas även att ha yrkeserfarenhet, då yrkeserfarenhet motverkar avvikelser 

och patientskador (Tanaka m.fl., 2009). Utöver dessa faktorer har familjesituation och 

livsstilsfaktorer stor betydelse, vilket bland annat Estryn-Béhar och van der Heijden 

(2012), Giorgi m.fl. (2018) och Tanaka m.fl. (2010) lyft fram. Privatlivet är viktig att ta 

hänsyn till för att minimera familje-arbetslivskonflikter. Att ha familj och barn påverkar 

prioriteringar, val av arbetstider, sömn och återhämtning (Estryn-Béhar & Van der 

Heijden, 2012), men det kan även livstilsvanor göra. En hög stressnivå kan leda till högre 

alkoholkonsumtion (Kecklund m.fl., 2012; Tanaka m.fl., 2009) och sämre återhämtning. 

 

En viss oenighet existerar kring organisatoriska faktorer, hur scheman bör läggas och 

vilket skiftupplägg som är mest fördelaktigt för sjuksköterskan; tvåskift (Tanaka m.fl., 

2009), eller treskift (Scott m.fl., 2014). Det viktigaste tycks emellertid vara, att tillräcklig 

tid för återhämtning ges i anslutning till arbetspass. Tanaka m.fl. (2010) belyser vikten av 

längre tid mellan nattpass och efter långa arbetspass för att balansera de negativa 

effekterna och möjliggöra bättre sömnkvalitet och mer tid för stresshantering och 

återhämtning, vilket stöds av ytterligare forskning (Kecklund m.fl., 2012; McDowall m.fl., 



 15  

 

   

2017). Gómez-Garcia m.fl. (2016) tar upp att studier visat att fler än två dagar behövs vid 

byte från nattskift till andra skift, för att den biologiska rytmen skall synkroniseras. Scott 

m.fl. (2014) lyfter att strategier för att motverka negativa effekter inkluderar god 

sömnhygien, minimerande av antal vakna timmar, långa arbetspass och många 

sammanhängande arbetsdagar och arbetspass som stör den biologiska sömncykeln, samt 

avbrott för sömn vid längre pass. Estryn-Béhar m.fl. (2012) påtalar likaså behovet av 

avbrott för sömn under nattpass och nämner även minimering av arbetspassbyten med kort 

varsel, inflytande över schemaläggning, vikten av tillgänglig barnpassning och 

teambyggande åtgärder.  

 

I detta sammanhang är det lämpligt att tala om behovet av att nå fram till det 

helhetsperspektiv på människan, som omvårdnadsforskning skall utgå från (Eriksson, 

2018; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det holistiska perspektivet måste inkludera 

sjuksköterskan, eftersom den centrala komponenten i vårdprocessen är den interaktiva 

patient-vårdarrelationen (Eriksson, 2018) och ta hänsyn till både sjuksköterskans egen 

sårbarhet och integritet, likväl som patientens (Gustin & Wagner, 2013; Heaslip & Ryden, 

2013). Först då kan omvårdnadsteori, patientsäker praktik och verklighet mötas. Eftersom 

vårdkvaliteten bygger på ett gott samspel mellan sjuksköterska och patient 

(Riksdagsförvaltningen, 2017) behöver också diskrepansen minimeras mellan visioner, 

teori, politik och praktisk verklighet och prioriteringar fokuseras på att underlätta denna 

relation och detta samspel (Curson m.fl., 2010). Effektiv forskning och omvårdnadsarbete 

kräver olika kompetenser och ett samarbete över gränser (Eriksson, 2018). Det 

medicinska- och det omvårdnadsvetenskapliga paradigmet bör inte heller ställas mot 

varandra utan utnyttjas i ett gemensamt strävande efter vårdkvalitet och patientsäkerhet. De 

krav som ställs på sjuksköterskan måste matcha den kontextuella verkligheten, annars är 

risken att de leder det till en ohållbar situation med ökad utbrändhet och sjuksköterskeflykt 

från sjukhusen. 

 

Styrkan med denna studie är att den poängterar vikten av helhetssyn på människan och på 

patient-vårdarrelationen. Studien belyser att sjuksköterskans hälsa och kognitiva förmågor 

i relation till omvårdnadsarbetet är oskiljbara faktorer för vårdkvalitet och patientsäkerhet. 

McClelland (2012) menar att det är viktigt att dokumentera vilka effekter de ökade kraven 

(WHO, 2018a) som ställs på sjuksköterskor får för kvaliteten på sjuksköterskans 

omvårdnad. De vetenskapliga forskningsrapporter som genomgåtts i denna studie har till 

större delen haft olika fokus, men resultaten överlappar och ger en bild av konsekvenser 

med skiftarbete. Precis som studierna haft olika fokus, har resultatet delvis tillskrivits olika 

orsaker. Eftersom sjuksköterskans yrkesutövande och prestation är beroende av en rad 

faktorer (Dall’Ora m.fl., 2016), krävs flera kompletterande frågeställningar och parametrar 

för att närma sig ett komplett svar på frågan om, och i så fall hur, skiftarbete påverkar 

patientsäkerheten vid sjuksköterskors omvårdnad av patienter på akutsjukhus (Eriksson, 

2018; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Metoddiskussion 

 

En av svårigheterna med en litteraturstudie med detta syfte, är de dynamiska 

förutsättningar som existerar kring- och de många infallsvinklarna på, sjuksköterskans 

arbetsmiljö (Harris m.fl., 2015) och det faktum att ingen sanning nås med endast en fråga, 

vilket bitvis även gör det svårt att jämföra resultat. En svaghet i denna studie är således att 

syftet varken summerar hela problematiken, eller ger hela svaret.  
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Valet av litteraturstudie visade sig trots detta vara en lämplig metod för att besvara studiens 

syfte. Det gav en bredare forskningsbas i och med att flera aktuella studier utvärderades 

(Polit & Beck, 2017), i jämförelse med om en intervjustudie hade valts. En intervjustudie 

kunde ha bidragit med ett annat djup i svar på frågor, men då hade svaren å andra sidan 

inte varit generaliserbara (Polit & Beck, 2017). Bredden i denna litteraturstudie har även 

uppnåtts geografiskt, genom att olika kontinenter representerades i urvalet. Vidare 

inkluderades genom denna metod flera frågeställningar, vilket ledde till ett mer 

övergripande resultat och intressanta samband (Henricson, 2017). 

 

Urvalskriterierna visade sig vara relevanta, men undantagen kunde eventuellt för 

tydlighetens skull ha bytts ut mot andra studier som fallit innanför uppsatta ramar. Trots 

detta är åsikten hos författaren av föreliggande studie, att valda studier har bidragit till ett 

representativt resultat. Ett par av studierna har haft avvikande resultat jämfört med resten 

av studierna, vilket visar på en neutral utgångspunkt och stärker denna studies 

tillförlitlighet genom att påvisa olika synvinklar (Polit & Beck, 2017). En annan svaghet är 

det begränsade studieunderlaget. I ett mindre material som detta, finns risken att resultatet 

skulle ha förändrats med fler inkluderade studier än dessa 14. Likaså finns risken att egna 

intressen har färgat urvalet, även om detta hållits i åtanke genom processen (Polit & Beck, 

2017). 

 

Datainsamling startade med att finna rätt sökord och rätt benämning vid översättning av 

facktermer, vilket var två andra utmaningar, trots goda kunskaper i engelska. Korrekta 

sökord identifierades med assistans från bibliotekspersonal och översättningar 

kontrollerades med hjälp av ett medicinskt lexikon (Svensk MeSH, u.å.). 

 

Databearbetningen krävde mycket arbete innan strukturen tog form. Tillförlitligheten 

(Helgesson, 2015; Vetenskapsrådet, 2017a) stärktes genom användandet av ett 

kvalitetsgranskningsverktyg (Bilaga A), även om detta verktyg också utgjorde en utmaning 

att använda. 

 

Dataanalysen visade att flera inkluderade studier saknar för sammanhanget relevanta 

parametrar, vilket är ett problem som tas upp av flera (Dall’Ora m.fl., 2016) och ger ett 

smalt resultat på grund av detta. Andra inkluderade studier har å andra sidan tagit upp 

parametrar som i relation till syften inte fyllt någon funktion (exempelvis ras och hudfärg), 

vilket delvis kan förklaras av olika diskurser och traditioner länder emellan (Friberg, 

2017). Ytterligare inkluderade studier hade fått mer tyngd med fler undersökningsmetoder 

än subjektiva (Dall’Ora m.fl., 2016).  

 

Tillförlitligheten har stärkts genom etiskt hänsynstagande (Helgesson, 2015; 

Vetenskapsrådet, 2017a) och genom att belysa etiska frågeställningar och dilemman, 

såsom hur ekonomiska och politiska intressen eventuellt kan påverka, samt hur hierarkiska 

strukturer och respekt för överordnade potentiellt kan influera ett resultat, vilket studien av 

Goméz-Garcia, m.fl. (2016) tar upp.  

 

Slutsats   

 

Skiftarbete kan ha en nedbrytande effekt på de kognitiva förmågor som är nödvändiga för 

sjuksköterskans komplexa omvårdnadsarbete på akutsjukhus och därmed i sig självt 

och/eller i kombination med ytterligare faktorer, påverka vårdkvalitet och patientsäkerhet 

negativt.  
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Fortsatta studier och klinisk tillämpbarhet 

 

Det finns ett behov av tvärvetenskapliga kohortstudier, speciellt i relation till nattpass och 

de allt vanligare 12-timmarsarbetspassen, med tillräcklig bredd i parametrarna i form av 

både subjektiva och objektiva mått och som tar hänsyn till både individuella- och 

organisatoriska aspekter, för att få en bättre bild av sjuksköterskans arbetssituation i 

relation till patientsäkerhet, i likhet med vad forskare tidigare konstaterat (Dall’Ora m.fl., 

2016; Harris m.fl., 2015). Det finns även utrymme för fler studier som fokuserar på de 

förutsättningar som krävs för god- och patientsäker vård och vilka proaktiva åtgärder som 

är effektiva och bör implementeras, med fokus på brobyggande och samarbete mellan 

forskare, vårdaktörer, finansiärer, politiker och sjuksköterskor, kring de viktiga 

arbetsmiljöfrågorna. 

 

Bragadóttir (Bragadóttir, 2016) menar att rekrytering av kompetenta, professionella 

sjuksköterskor inom vården, att behålla dem över tid, samt att ge dem förutsättningar att 

utöva yrket vid sin fulla potential i en hälsosam arbetsmiljö är en folkhälsofråga, som bör 

ligga högt på både chefers och regeringars agenda. Både strategiska och organisatoriska 

initiativ är nödvändiga i denna strävan (McDowall, m.fl., 2017).  

 

När forskningsresultat uppmärksammas och kunskapen implementeras i verksamheten 

stärks patientsäkerheten. Genom en kartläggning av stressfaktorer i arbetsmiljön, kan man 

fokusera på att minimera dessa och därmed främja en hälsosam arbetsmiljö (Litwiller m.fl., 

2017). Bemanningen måste vara rimlig i förhållande till arbetsbördan (Griffiths m.fl., 

2014). Möjlighet bör ges och tid avsättas för fortbildning och utveckling, oavsett 

arbetsform och arbetstid, vilket även gynnar teambyggandet. Utbildning i sömnvetenskap, 

sömnhygien och stresshantering (Litwiller m.fl., 2017), risker med EDS och fatigue i 

relation till patientsäkerhet (Dall’Ora m.fl., 2016; Scott m.fl., 2014; Wolf m.fl., 2017) 

föreslås, liksom identifiering av- och stöd till anställda som har problem med prioritering 

och planering i förhållande till tid. När gemensamt fokus riktas på att minimera övertid och 

säkerställa att regelbundna och tillräckliga pauser tas, skapas ett hållbart arbetsklimat 

(Witkoski m.fl., 2012; Dall’Ora m.fl., 2016). Inflytande över schemaläggning ökar 

chanserna för att arbetstiderna skall stämma med individuella preferenser och 

familjerelaterade behov (Storemark m.fl., 2013; Dall’Ora m.fl., 2016). Vid låg tolerans för 

skiftarbete är fasta skift att föredra. Det är också mest fördelaktigt att undvika röriga 

scheman och sista-minuten-ändringar (Estryn-Béhar & van der Heijden 2012; Litwiller 

m.fl., 2017), schemaläggning med bakåtrotation (det vill säga kväll och sedan morgon), 

samt snabb rotation av arbetstider (Touitou, m.fl., 2017; Dall’Ora m.fl., 2016). För adekvat 

justering av det cirkadiska systemet är fler än två dagar ledigt efter nattskift nödvändigt 

(Gómez-García m.fl., 2016). Möjlighet till avbrott för sömn under nattskift minskar risken 

för att fel begås (Scott m.fl., 2014) och tillräcklig vila mellan alla arbetsskift möjliggör 

bättre sömnkvalitet och mer tid för stresshantering och återhämtning och minimerar risken 

för ackumulerad fatigue (Estryn-Béhar & van der Heijden, 2012; Tanaka m.fl. 2010).  

 

Sjuksköterskans omvårdnad skall bygga på evidens (Polit & Beck, 2017). Genom att utgå 

från ett helhetsperspektiv, där sjuksköterskans hälsa och välmående ses som en integrerad, 

oskiljbar del i omvårdnadsprocessen och den interaktiva patient-vårdarrelationen, främjas 

god och patientsäker vård. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

  



II 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Matris över inkluderade artiklar (Sophiahemmet Högskola, 2018) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Admi H, Tzischinsky O, 

Epstein R, Herer P, Lavie 

P 

2008 

Israel 

 

Shift Work in 

Nursing: Is it 

Really a Risk 

Factor for 

Nurses’ Health 

and Patients’ 

Safety? 

Att undersöka effekten 

av skiftarbete via 

kvaliteten på 

yrkesutövandet 

(frånvaro, fel och 

vårdskador) bland 

sjuksköterskor och 

genom en jämförelse 

mellan kvinnor och 

män inom samma yrke. 

Design: En 1-årig kvantitativ studie 

med kvalitativa frågeformulär; Sleep 

Disorder Questionaires, samt ett 

frågeformulär angående sömn.  

Urval: 688 sjuksköterskor på roterande 

skiftschema som inkluderade morgon-, 

eftermiddags- och nattpass, samt en 

grupp som endast arbetade dagtid.  

Datainsamling: Subjektiva medicinska 

problem och symtom av 

sömnproblem; mellan könen, samt 

mellan sjuksköterskor som arbetade 

dagtid kontra skift. 

Analys: Identifiering fördelning av 

”adaptiva” och ”icke adaptiva” 

skiftarbetare, det vill säga de som inte 

hade sömnproblem och de som hade 

svårt att somna efter arbetspass och 

klagade på störd sömn, skillnader i 

hälso- och sömnproblem mellan män 

och kvinnor, samt organisatoriska 

resultat inklusive fel, incidenter och 

frånvaro. För att jämföra gruppernas 

resultat analyserade data med hjälp av 

T-test, ANOVA och Chi Square. 

688 

varav 589 

kvinnor 

(50) 

Studien visade att kön, ålder och vikt hade 

större betydelse för sjuksköterskornas 

hälsa, samt att Kvinnor som arbetar skift 

klagade betydligt mycket oftare över 

sömnrelaterade problem än männen. 

Skiftarbetet i sig var inte en riskfaktor för 

sjuksköterskornas hälsa eller 

organisatoriska resultat (frånvaro, samt 

rapporterade fel och incidenter). 205 fel 

och incidenter rapporterades av 201 

sjuksköterskor under det år studien pågick, 

men ingen skillnad kunde skönjas mellan de 

adaptiva- och de icke adaptiva 

sjuksköterskorna. Vare sig de var adaptiva, 

eller ej till skiftarbete, så var 

arbetsresultatet lika effektivt och säkert.  

RTC 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Dorrian J, Tolley C, 

Lamond N, van den 

Heuvel C, Pincombe J, 

Rogers A E, Drew D 

2008 

Australien 

Sleep and 

errors in a 

group of 

Australian 

hospital 

nurses at 

work and 

during the 

commute 

Då en tidigare studie 

visat at 

sjuksköterskor 

rapporterat att de 

kämpat för att hålla 

sig vakna under 1/3 

av sina skift, samt att 

sjuksköterskor med 

fatigue löper större 

risk att begå misstag 

och vara mindre 

benägna att upptäcka 

andras misstag - 

ämnar denna studie 

utveckla resultatet 

med ett större och 

bredare underlag som 

inkluderar arbetstid, 

sömn och säkerhet på 

arbetet, samt under 

vägen hem.  

Design: Kvalitativt upplägg med 1 

månads loggboksanteckningar för 

schemalagd- och faktisk arbetstid, 

sömnkvantitet och kvalitet, nivå av 

sömnighet, respektive fatigue, stress, 

frekvens, typ och allvarlighetsgrad av fel 

begångna, eller nästan begångna av 

sjuksköterskan själv, eller en kollega, 

samt sömnighet på väg hem från arbetet.  

Urval: 41 heltidsarbetande 

sjuksköterskor mellan 21 och 57 år (34 

kvinnor och 7 män, varav 33 stycken var 

legitimerade) som arbetade skift där 

morgon-, eftermiddags- och nattpass 

ingick, inom hjärtsjukvård, 

hematologi/onkologi, operation, 

kardiologi/medicin på ett centralt 

sjukhus. 

Datainsamling: Frågeformulär gällande 

demografi, hälsa och sömn, samt 

loggböcker för dagliga data 

Analys: Blandad effekt ANOVA, Game-

s-Howell post hoc-jämförelser, 

Generalised estimating equation (GEE), 

binära, logistiska regressionsmodeller 

användes för att identifiera felkällor. 

41 

(-) 

Sjuksköterskorna redovisade mindre än 10 

min övertid per pass, men sov i snitt nästan 

50 minuter mindre per natt under 

arbetsdagar och rapporterade utmattning, 

samt kämpade för att hålla sig 

vakna/struggling to remain awake (STR) 

under i snitt ett av tre arbetspass. STR var 

även den främsta orsaken till fel, följt av 

stress som näst vanligaste orsak. Varje del 

av stresshöjning gav 50% ökning av risk för 

fel. STR var också, tillsammans med 

utmattning och antal sammanhängande 

arbetspass, samt nattpass, främsta 

orsakerna till extrem trötthet och nära 

olyckor under färd hem från arbetet. 

Majoriteten av olyckor inträffade dock 

under morgonpass, medan de flesta fel som 

begåtts av en kollega rapporterades under 

kvällsskift och de föregicks av mindre- och 

störd sömn. Slutsatsen var att 

sjuksköterskorna led av sömnbrist och att 

den ökade sömnen under ledig tid kunde ses 

som en kompensation till densamma, samt 

att det var schemaläggningen med rotation 

som sådan, snarare än långa arbetspass, 

som var orsaken. 

P 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Estryn-Béhar M, Van 

der Heijden B I J M, 

NEXT Study Group 

2012 

Holland 

Effects of extended 

work shifts on 

employee fatigue, 

health, satisfaction, 

work/family balance, 

and patient safety 

Att bedöma effekten 

av schemaläggning av 

sjukvårdspersonal 

relaterat till balans 

mellan arbete & 

familj, hälsa, samt 

säkerhet efter hänsyn 

tagits till diverse 

riskfaktorer 

Design: En andra genomgång av 

2003-års data från sjuksköterskor 

arbetandes på olika vårdinstitutioner 

i 10 europeiska länder. 

Multivariabelanalys. 

Urval: Sjuksköterskor med 

tillräcklig information om 

schemaläggning, grupperade i deltid, 

8h, 10h, 12h och natt, samt 

alternerande skift; fler, eller färre än 

6/månad. 

Datainsamling: europeisk databas 

Analys: Work-family conflikt 

(W/FC), där ålder, senioritet, kön, 

befattningsnivå, familjesituation, 

barnvakt & tillfredställelse med lön 

ingick. Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI), Work-ability index 

(WAI), samt fristående frågor, 

Quantative demand score based on 

Copenhagen Psychosocial 

Questionaire (CPQ). Physical load 

score & Quality of teamwork 

(forskarnas egna 3-frågorsfornulär), 

samt Intrinsic Effort Scale (IES) & 

Pearson’s Chi square test användes. 

Intent to leave change work (ITC) 

Intent to leave nursing (ITL) 

25 924 

(51 757)  

 

Sjuksköterskor väljer 12-

timmarspass eftersom de ger färre 

arbetsdagar per vecka och för att 

reducera konflikten mellan arbete 

och familj. Detta sker dock på 

bekostnad av patientsäkerhet och 

den egna hälsan och säkerheten. 

Fördelar med 12 h pass inkluderar 

att oftast slippa ta skift med kort 

varsel, eller att gå upp före 05 om 

morgonen förr att hinna till arbetet. 

Nackdelar är missnöjdhet med 

överlämning, inklusive bristande 

information, låg teamkvalitet vilket 

leder till ITC & ITL, sömnproblem 

högre utbrändhet, låg WAI & oro 

för misstag. Fler män än kvinnor 

arbetar övertid. Färre korta 

sjukskrivningar vid 12h arbetspass, 

men ingen skillnad gällande längre 

sjukfrånvaro. Hög arbetsbelastning, 

många störningsmoment i arbetet, 

röriga scheman, ofta i kombination 

med en - överambitiös läggning - 

leder till sjukskrivningar, ITC & 

ITL.  

R 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Giorgi F, Mattei A, 

Notarnicola I, Petrucci C, 

Lancia L   

2017 

Italien 

Can sleep quality 

and burnout affect 

the job performance 

of shift-work 

nurses? A hospital 

cross-sectional study 

Att studera möjliga 

samband mellan 

sömnproblematik, 

utbrändhet och 

arbetsprestation 

bland skiftarbetande 

sjuksköterskor. 

Design: Empirisk kvantitativ studie.  

1-års observationsstudie med 

intersektionell (cross-sectional) 

approach enligt STROBE 

Urval: 315 sjuksköterskor i roterande 

24-h skift på italienska sjukhus, där 

lång cykel bestod av 2 morgonpass, 2 

eftermiddagspass, 2 nattpass, 3 dagar 

ledigt & kort cykel bestod av 1 

morgonpass, 1 eftermiddagspass, 1 

nattpass, 2 dagar ledigt. 39 st. 

avdelningar: medicin-, kirurg-, 

intensivvård och psykiatri. 

Datainsamling: Anonyma 

frågeformulär. 

Analys: italiensk version av Pittsburg 

Sleep Quality Index (PSQI), 

Copenagen Burnout Inventory (CBI), 

Job Performance Scale: Task 

Performance and Contextual 

Performance 

315 

varav 214 

kvinnor 

(-) 

Av de som uppvisade sömnproblem 

var 58,4% kvinnor som arbetade enligt 

lång cykel (55,3%). Sömnproblem r/t 

arbete-familj-konflikt  

Av de som uppvisade tecken på 

utbrändhet var 31,7% män och 31,3% 

kvinnor, under 40 år (35,9%), med 

grundutbildning (52,8%), arbetande 

inom psykiatri 

(50%) och arbetade enligt lång cykel 

35,8%. Patient-/skiftrelaterad 

utbrändhet 

Forskarna drar slutsatsen att 

utbrändhet har en negativ effekt på 

yrkesutövandet. 

RCT 

I 
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VI 

 

 

 

Tabell 2. Matris över inkluderade artiklar (Sophiahemmet Högskola, 2018) 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Gómez-García 

T, Ruzafa-

Martínez M, 
Fuentelsaz-

Gallego C, 
Madrid J A, 

Rol M A, 
Martínez-

Madrid M J, 
Moreno-

Casbas T 

Spanien 

2016 

Sleepiness in 

Spanish 

nursing staff – 

influence of 

chronotype 

and care unit 

in circadian 

rhythm 

impairment: 

research 

protocol 

 

Nurses' sleep 

quality, work 

environment 

and quality of 

care in the 

Spanish 

National 

Health 

System: 

observational 

study among 

different shifts 

Att avgöra hur 

vanligt 

förekommande 

rubbningar i den 

biologiska 

rytmen är bland 

sjuksköterskor 

inom 

medicinska, 

kirurgiska och 

intensivvårdsav

delningar på 

fem spanska 

sjukhus och hur 

kvaliteten på 

sömnen och 

sömnighet 

påverkar 

morgon-, 

respektive 

kvällstyper 

bland 

sjuksköterskor 

och hur det kan 

påverka 

patientsäkerhete

n. 

Design: En 3-årig, multicentrerad 

observationsstudie av deskriptiv och 

intersektionell (cross-sectional) 

design. Sjuksköterskorna fick bland 

annat föra loggbok och svara på 

frågor om kvalitetsindikatorer och 

patientsäkerhet. 

Urval: Legitimerade sjuksköterskor 

arbetande enligt olika scheman 

(endast dagskift, fasta dagskift med 

vissa nätter, 12-timmarsskift; dag och 

natt med varannan dag ledig, fullt 

roterande skift inklusive natt, samt 

”anti-stresskift” bestående av 2 

morgonpass, 2 eftermiddagspass, 1 

nattpass och 3 dagar ledigt), inom 

medicinska-, kirurgiska-, samt 

intensivvårdsavdelningar på fem 

spanska sjukhus. Inga 

exklusionskriterier har använts. 

Datainsamling: En individuell 

datainsamlingsbok (Book for Data 

Collection, BDC), Kronowise® med 

två sensorer  

Analys: Demografiska data, 

skiftscheman, avdelning, Pittsburg 

Sleep Quality Index (PSQI), Epworth 

Daytime Sleepiness Scale, Horne and 

Östberg Morningness–Eveningness 

Scale, Chronotype, Kronowise® (för 

biologisk rytmfunktion), Practice 

635 

(1 700) 

I medeltal hade arbetade sjuksköterskorna cirka 9,1 timme per 

dag och 8 patienter var. Sjuksköterskorna som arbetade enligt 

roterande skift upplevde de organisatoriska och 

arbetsmiljömässiga faktorerna som sämre. Sjuksköterskorna 

med roterande skift, samt de som arbetade nattskift var mindre 

säkra på att patienterna skulle klara sig bra efter utskrivning, 

vilket hängde ihop med de mest vanliga missarna, rörande 

brister i omvårdnadsplaner. De hade även sämre tilltro till 

ledningen än sjuksköterskor som arbetade dagtid. 51,8% (311) 

av sjuksköterskorna led av trötthet dagtid (excessive daytime 

sleepiness, EDS) och skillnader i sömnkvalitet och 

sömnkvantitet kunde ses mellan sjuksköterskor som arbetade 

dag, respektive natt, där nattsjuksköterskorna hade sämst sömn. 

Utbrändhet mätt med MBI, visade att 46,4% (274) var tillfreds 

med sina personliga åstadkommanden medan, 57,2% (344) var 

emotionellt utmattade och 64,8% (388) rapporterade 

depersonalisering. Gällande morgon-, respektive kvällstyper, 

visade sig 17,8% (110) vara lagda åt att vara morgonmänniskor 

och 17% (105) kvällstyper, vilket överensstämde väl med de 

arbetsskift sjuksköterskorna valt. Kvaliteten på vården ansågs 

bra, eller mycket bra av 83,7% (519) av sjuksköterskorna. 58,4% 

(356) skulle inte ifrågasätta överordnades beslut, eller agerande, 

42% (256) menade att fel skulle vändas mot den som rapporterade 

dem och 72,3% (442) menade att avdelningen gjorde allt i sin 

makt för att förhindra att vårdskador upprepades. Samtidigt som 

62,7% (388) av sjuksköterskorna ansåg att patientsäkerheten var 

bra, eller mycket bra menade 36,4% (225) att omvårdnaden hade 

försämrats under det senaste året. 33,1% (201) hävdade att 

information tappades bort vid skiftbyten och 36,4% (223) ansåg 

inte att patientsäkerheten var prioriterad av sjukhusledningen. 

9,2% (55) hävdade att patienter felmedicinerades flera gånger per 

RTC 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Environment Scale of the Nursing 

Work 

Index (PES-NWI), The Maslach 

Burnout Inventory (MBI). Ytterligare 

verktyg var ANOVA, (eller student t 

test), alternativt Brown-Forsythe 

statistikmodell, Tukey och Games-

Howell för post hoc jämförelser, samt 

Kappatest. 

månad, eller oftare, 12,4% (75) rapporterade samma frekvens 

gällande trycksår som uppkommit efter inskrivning, 1,8% (11) 

rapporterade fallskador, 24,2% (144) rapporterade 

urinvägsinfektioner uppkomna efter inskrivning, 26,6% (159) 

rapporterade vaskulära kateterinfektioner och 20,2% (120) 

rapporterade vårdrelaterade lunginflammationer.  

70,8% (431) utförde sysslor som ej krävde 

sjuksköterskekunskaper, vilket tog tid från mer krävande 

uppgifter.  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Griffith P, Dall’Ora C, 

Simon M, Ball J, 

Lindqvist R, Rafferty A-

M, Schoonhoven L, 

Tishelman C, Aiken L H, 

(RN4CAST Consortium) 

2014 

EU 

Nurses’ Shift 

Length and 

Overtime Working 

in 12 European 

Countries The 

Association With 

Perceived Quality 

of Care and Patient 

Safety 

Att beskriva 

europeiska 

sjuksköterskors 

skiftmönster och 

undersöka om 

det finns ett 

samband mellan 

skiftlängden och 

att arbeta över 

den 

kontrakterade 

tiden (övertid) 

och 

sjuksköterskans 

rapporterade 

vårdkvalité, 

patientsäkerhet 

och ogjorda 

vårduppgifter 

Design: Cross-sectional 

(intersektionell) 

undersökning (på 

multinivå) 

Urval: 31 627 

legitimerade 

sjuksköterskor inom 

medicin- och 

kirurgavdelningar på 488 

sjukhus fördelade över 

12 europeiska länder. 

Datainsamling: Via 

frågeformulär 

Analys: Hospital 

Outcome Study 

questionnaire, the 

BERNCA instrument, 

som visar samband 

mellan lämnade 

vårdsysslor, 

patientupplevelse och 

resultat, Intraclass 

correlation coefficients 

(ICC 1) som bland annat 

visar graden av likheter 

mellan individer i ett 

kluster, samt variation 

mellan grupper.  

31 627  

(2 032) 

På Irland och i Polen var arbetspass om 12 h standard, 

medan England erbjöd en blandning. 27% 

rapporterade övertid i samband med senast arbetade 

skift. De flesta tillhörde gruppen 8,1–10 h, men 60% av 

de som arbetade över 13 h rapporterade övertid även 

de. Sjuksköterskorna som arbetade ≥ 12 h 

rapporterade sämre vårdkvalitet, fler ogjorda 

vårduppgifter och sämre- och bristande 

patientsäkerhet och fler avvikelserapporter. Även 

övertidsarbete visade sig innebära en ökad risk för 

sämre vårdkvalitet, ogjorda arbetsuppgifter, bristande 

patientsäkerhet och fler avvikelserapporter. 25% 

ansåg att vården var av sämre kvalitet och 7% 

rapporterade att patientsäkerheten var dålig, eller 

brast. Endast 12% av sjuksköterskorna ansåg att de 

inte lämnat några av de 13 sysslorna ogjorda.  

RCT 

I 

Bilaga B 



IX 

 

 
 

 

 

Tabell 2. Matris över inkluderade artiklar (Sophiahemmet Högskola, 2018) 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

McClelland, LE, 

Switzer III FS, Pilcher 

JJ. 

2012 

USA 

Changes in nurses’ 

decision making 

during a 12-h day shift 

Att avgöra om en 

förändring uppstått i 

beslutsfattande hos en 

grupp legitimerade 

sjuksköterskor över 

ett 12-timmars 

dagskift. 

Design: Policy-capturing 

questionaire (gällande när en läkare 

skall tillkallas) och självrapportering 

av alerthet, sömnighet och stress 

Urval: Sjuksköterskor arbetande 07 

till 19 på sjukhus i sydöstra USA. 

Datainsamling: Analys av fiktivt 

patientfall och självskattad 

egenstatus. 

Analys: Regressionsanalys 

65 

varav 

89% 

kvinnor 

(93) 

Studien visar skiftarbetets negativa 

- men individuellt olika -  påverkan 

på omdöme och komplexa beslut, 

vilka ändras över 12 timmar, 

möjligen på grund av bristande 

uppmärksamhet.   
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Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat  

Olds D, Clarke S P,  

2010 

USA 

The Effect of Work 

Hours on Adverse Events 

and Errors in Health Care 

Att studera relationen 

mellan legitimerade 

sjuksköterskors 

övertidsarbete och 

vårdskador och 

incidenter 

Design: En kvantitativ 

sekundäranalys av data från 1999, av 

11 516 legitimerade sjuksköterskor, 

med logistisk regression av binär- 

och multivariabelkaraktär, där 

individuella karaktärsdrag, arbetstid, 

vårdskador och fel ingick. 

Urval: 11 516 registrerade 

sjuksköterskor arbetande på 188 

sjukhus i Pennsylvania. 

Datainsamling: Sekundäranalys av 

data från 1999 som samlats in via 

frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv analys av 

sjuksköterskornas karaktäristika och 

svar genomfördes med logistisk 

regressionsanalys.  

11 516 63% (7 216) arbetade någon slags 

övertid (frivillig och obligatorisk). 

9,6% rapporterade att de stuckit sig 

på nålar, eller skurit sig på vassa 

föremål under det senaste året, 

15,1% uppgav att de felmedicinerat 

patienter, 19,8% rapporterade 

patientfall med skador, 32,8% 

arbetsskador och 35,2% 

vårdrelaterade infektioner. Frivilligt 

övertidsarbete över 40 timmar per 

vecka ledde till en linjär ökning 

mellan 14 och 28% av ovannämnda 

incidenter. 

Samtliga vårdskador och 

felvariablar var relaterade till arbete 

över 40 timmar per vecka. 

Felmedicinering och nålstickskador 

hade starkast koppling till arbetstid 

och frivillig övertid. 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
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Resultat  

Scott L D, Arslanian-

Engoren C, Engoren M 

C, 

2014 

USA 

Association of 

Sleep and Fatigue 

With Decision 

Regret Among 

Critical Care 

Nurses 

Att undersöka 

sambanden mellan ett 

urval sömnvariablar, 

begränsningar på 

grund av fatigue och 

egen förmåga till 

kliniskt 

beslutsfattande och 

ångrade beslut bland 

intensivvårdssjuksköt

erskor  

Design: En icke-experimentell, 

deskriptiv design med anonyma 

frågeformulär.  

Urval: Intensivvårdssjuksköterskor 

som arbetade minst 36 

timmar/vecka, kontaktade via 

American Association of Critical 

Care Nurses medlemslista. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Pittsburg Sleep Quality 

Index (PSQI) för subjektiv analys 

av sömnen, Epworth Sleepiness 

Scale för graden av trötthet dagtid, 

Sleep Quantity Assessmant och 

Rosenkinds räkneformel, 

Occupational Fatigue, Exhaustion, 

and Recovery Scale för beräkning 

av arbetsrelaterad fatigue, Clinical 

Decision Self-Efficasy-

frågeformulär för egenskattning av 

förmågan att fatta beslut under alert 

till sömnigt tillstånd med Visual 

Analog Scale (VAS), samt binär 

logistisk regression. 

605  

(132) 

29% (av de 546 sjuksköterskorna som 

besvarade frågan om beslutsånger) 

rapporterade ångrade beslut. Samma 

grupp sjuksköterskor led av betydligt 

mer akut fatigue och sömnighet 

dagtid, samt mindre återhämtning 

mellan skift och sämre sömnkvalitet 

än sjuksköterskor utan ångrade 

beslut. De flesta arbetade 12-

timmarsskift och natt. Fler män än 

kvinnor uttryckte beslutsånger. Inom 

en femdagarsperiod hade tre 

fjärdedelar av deltagarna i studien 

förlorat minst åtta timmars sömn. Det 

är dock de långa arbetspassen i sig 

och inte sömnproblematiken som leder 

till ångrade beslut. Strategier för att 

motverka dessa inkluderar god 

sömnhygien, minimerande av antal 

vakna timmar, långa arbetspass och 

många sammanhängande 

arbetsdagar, samt arbetspass under 

tider som stör den biologiska 

sömncykeln och införande av pauser 

för sömn vid längre arbetspass.   
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Stone PW, Du Y, 

Cowell R., Amsterdam 

N, Helfrich TA, Linn 

RW, Gladstein A, 

Walsh M., Mojica LA. 

2006 

USA 

Comparison of Nurse, 

System and Quality 

Patient Care 

Outcomes in 8-Hour 

and 12-Hour Shifts 

Att jämföra effekten och 

resultatet av 8- respektive 

12-timmars pass gällande 

kvaliteten för 

sjuksköterskan, systemet 

och patienten. 

Design: 1-årsstudie av 

intersektionell (cross-sectional) 

design,  

Urval: 2003 till 2004, 

sjuksköterskor och vuxna patienter 

på 99 avdelningar på 13 sjukhus i 

New York.  

Datainsamling: multiple source 

data collection, inkl. en anonym 

sjuksköterskeundersökning 

kopplad till respektive sjukhus, 

administrativt data och 

patientjournaler. 

Analys: utbrändhet, trivsel, nöjdhet 

med schemaläggning, preferenser, 

intention att stanna och 

personalsäkerhet med hjälp av the 

Maslach Burnout Inventory (MBI) 

& Job Enjoyment Scale. 

Personalomsättning, bemanning, 

frånvaro och relaterade kostnader. 

En rad patientrelaterade 

kvalitetsindikatorer från tre olika 

källor med en modifierad 

Perception of Nurse Work 

Environment (PNWE) skala med 

30 variablar. 

805 

(15) 

Högre personalnöjdhet, lägre 

emotionell utmattning, tio gånger 

större sannolikhet att vara nöjd 

med schemat, två gånger större 

sannolikhet att uppfatta 12-

timmarsschema som viktigt, 58% 

mindre risk att missa skift. Lägre 

antal vakanser på sjukhus som 

erbjuder 12-timmarsskift. Ingen 

skillnad i patientsäkerhet eller 

bemanningskostnad. Valfrihet 

leder till mer positivt 

arbetsklimat och tvåskift till 

mindre emotionell utmattning.  
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Författare 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Tanaka K, Takahashi M, 

Hiro H, Kakinuma M, 

Tanaka M, Kamata N, 

Miyaoka H 

2009 

Japan 

Differeces in Medical 

Error Risk among 

Nurses Working Two- 

and Three-shift 

Systems at Teaching 

Hospitals: A Six-

month Prospective 

Study 

Att jämföra 

skillnaden i antal 

vårdskador mellan 

två- respektive tre 

skiftsystem. 

Design: 6-månaders prospektiv 

studie baserad på frågeformulär i 

självrapporteringsformat. 

Urval: Sjuksköterskor på fem olika 

sjukhus (internmedicin, kirurgi-, 

akut- & intensivvårdsavdelning) 

arbetande i två- respektive tre 

skiftsystem.    

Datainsamling: Ett formulär 

innehållande demografisk- samt 

arbetsrelaterad information delades 

ut i november 2005. Nästa formulär 

innehållande frekvens av 

patientrelaterade incidenter under 6 

månader delades ut i maj 2006.  

Analys: Stanford sleepiness scale, 

Nursing Stress Scale (NSS), Effort 

Reward Imbalance (ERI), Hospital 

Anxiety and Depression Scale 

(HADS). 

1 407 

(99) 

Variablar som hade betydelse för 

patientutfallet mellan grupperna var 

ålder, antal nattskift, ERI-resultat, 

överambitiös läggning, kön, 

position, alkoholkonsumtionsvanor, 

hur ofta sjuksköterskan upplevde 

tidspress, kunskaps-, & 

kommunikationsbrist, samt 

sömnighet under arbetet. 

Signifikant högre antal upplevda 

hot mot patientsäkerheten vid tre 

skift än två skift. Minskad tid för 

återhämtning anges som tänkbar 

förklaring. 
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Författare 

År (för publikation) 
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genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Weaver A L, Stutzman 

S E, Supnet C, Olson D 

M, 

USA 

2015 

Sleep quality, but not 

quantity, is associated 

with self-perceived 

minor error rates 

among emergency 

department nurses 

Att ta reda på om 

fatigue och nedsatt 

kognitiv funktion på 

grund av sömnbrist 

och sömnstörningar 

leder till en ökning av 

vårdskador 

Design: En 6-månaders prospektiv 

observationsstudie av 

akutvårdssjuksköterskor arbetandes 

på 12-timmarsskift, med anonyma 

självskattningsformulär gällande 

rapportering av begångna fel och 

handledsaktigraf (FitBit) för mätning 

av sömnstatus innan arbetspass, som 

hjälp för att förutspå fel. 

Urval: 30 akutvårdssjuksköterskor, 

uppdelade efter erfarenhet och antal 

heltidsarbetande (full-time 

equivalent, FTE för grundutbildning; 

RN-FTE, samt påbyggnad)  

Datainsamling: Via frågeformulär 

och FitBit. Rapporterade fel 

kategoriserades enligt mindre-, 

moderata-, samt allvarliga-. 

Analys: Pittsburg Sleep Quality 

Index (PSQI), FitBit, Medical Error 

Self-Assessment Survey 

30 

(-) 

70% av sjuksköterskorna visade sig 

lida av sömnbrist. 73,3% led av 

dålig sömnkvalitet. De som 

arbetade dag spenderade mer tid i 

sängen, men sov trots det färre 

timmar än de som arbetade natt. 

Sjuksköterskorna som arbetade dag 

hade även mer störd sömn än 

nattsjuksköterkorna. Sämre 

sömnkvalitet kunde knytas till 

rapportering av mindre allvarliga 

fel. 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Witkoski Stimpfel A, Sloane D 

M, Aiken L H, Fagin C M, 

2012 

USA 

 

The Longer The Shifts 

For Hospital Nurses, 

The Higher The Levels 

Of Burnout And 

Patient Dissatisfaction 

Att undersöka 

relationen mellan 

sjuksköterskors 

skiftlängd och 

kopplingar till 

utbrändhet, 

missnöjdhet med 

arbetet och 

intention att 

lämna arbetet, 

samt 

patientresultat 

Design: Kvantitativ sekundäranalys i 

intersektionell (cross-sectional) 

design, av information om 

sjuksköterskor arbetande på 577 olika 

sjukhus från två olika databaser från 

åren mellan 2005 och 2008. 

Urval: Legitimerade sjuksköterskor 

arbetande inom medicin-, kirurgi-, 

eller intensivvårdsavdelningar och 

som uppgivit att de arbetat mellan 1 

och 24 timmar under deras senaste 

arbetspass och var ansvariga för 

minimum 1- och maximum 20 

patienter.     

Datainsamling:  

Analys: Maslach Burnout Inventory 

(MBI), deskriptiv statistik 

analyserades, såsom sjuksköterskors 

ifyllda frågeformulär, samt den 

offentliga underökningen the 

Hospital Consumer Assessment of 

Healthcare Provider and Systems 

survey som utförts mellan 2006 och 

2007. 

22 275  

(-) 

Utmärkande var att sjuksköterskor 

som arbetade skift om 12 timmar, 

eller mer, var icke-vita, yngre män. 

Sjuksköterskor som arbetade inom 

intensivvård var också mer benägna 

att arbeta längre skift. I övrigt var de 

flesta sjuksköterskor icke-latinska, 

vita kvinnor, med lägre utbildning än 

bachelor’s degree. Gemensamt för alla 

skift var att 80% av sjuksköterskorna 

var nöjda med schemaläggningen. 

Den del av sjuksköterskor som visade 

tecken på utbrändhet och missnöje 

med arbetssituationen steg dock med 

två och en halv gånger vid längre 

skift i jämförelse med de som 

arbetade 8–9 timmar. 

Sjuksköterskornas skiftlängd 

speglade patientnöjdheten; ju längre 

skift, desto mer missnöje från 

patienter och omvänt. 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  

Wolf L, Delao A, Perharts 

C, Martinovich Z 

2017 

USA 

The Effect of 

Reported Sleep. 

Perceived 

Fatigue, and 

Sleepiness on 

Cognitive 

Performance in a 

sample of 

Emergency 

Nurses 

To explore the 

relationship 

between reported 

sleep, perceived 

fatigue and 

sleepiness, and 

cognitive 

performance 

Design: En kvantitativ 

korrelationsdesign med 

frågeformulär online,  

Urval: Engelsktalande registrerade 

sjuksköterskor arbetande på 

akutavdelning minst 1 arbetspass per 

vecka. 

Datainsamling: demografi, schema, 

dagliga aktiviteter, data kring 

sömnmönster, sömnkvalitet, 

fatiguenivå, och kognitiva parametrar  

Dataanalys: The Epworth Sleepiness 

Scale (ESS), med average sleep 

propensity (ASP), Pittsburg Sleep 

Quality Index (PSQI), The 

Occupational Fatigue Exhaustion 

Recovery (OFER15) Scale, 

regressionsmodeller. 

1 506 

(504) 

74% av sjuksköterskorna arbetade 12-

timmarspass och i snitt 152 ± 50 timmar, 

eller 13 ± 4 arbetspass, inom en 30-

dagarsperiod. 30% av sjuksköterskorna 

arbetade samtliga pass sammanhängande 

och 65% arbetade några av dessa pass 

sammanhängande. 30% av 

sjuksköterskorna arbetade övertid 1 till 3 

arbetspass och 40% arbetade övertid 4 till 

10 arbetspass och 5% arbetade övertid 11 

till 25 arbetspass.  I 47% av fallen var 

detta för att möta patientbehov. 4 av 10 

sjuksköterskor rapporterade sömnighet 

över den övre nivån av vad som anses 

normalt. 26,8% rapporterade att de sov 5, 

eller färre timmar per natt och använde 

läkemedel och alkohol för att kunna 

somna. De sjuksköterskor som arbetade 07 

till 19 hade sämst resultat i kognitiva tester 

jämfört med dem som arbetade 19 till 07. 

Deltagarna rapporterade höga nivåer av 

sömnighet och kronisk fatigue som 

begränsade den kognitiva funktionen 

både på arbetet och på fritiden. 46,8% 

uppgav att deras nivå av fatigue delvis 

gjorde det svårt för dem att arbeta 

patientsäkert. 
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