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SAMMANFATTNING 

 

Inom sjuksköterskeyrket förekommer skiftarbete, övertid och kort vila mellan arbetspass och 

detta i kombination med ansvaret för en eller flera patienter. Tidigare studier gjorda inom 

exempelvis industri har påvisat att långa arbetspass, övertidsarbete och otillräcklig nattsömn 

kan innebära risker i form av skador och felhandlingar.  

Syftet var att belysa hur skiftarbete påverkar trötthet hos sjuksköterskan samt 

patientsäkerheten.  

Metoden var en forskningsöversikt av femton vetenskapliga orginalartiklar publicerade efter 

2000-01-01. Artikelsökningen genomfördes i databasen PubMed.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en hög fysisk och psykisk trötthet under 

kvällsskift jämfört med dagskift och även till viss del jämfört med nattskift. Inga entydiga 

resultat visade att fysisk och mental trötthet och felhandlingar hänger ihop. Nattsömnens 

längd hade stor betydelse och inverkan på den fysiska och psykiska tröttheten under ett 

efterföljande arbetspass. En nattsömn som understeg sex timmar tycktes vara tydligt förenat 

med en ökad trötthet under arbetsdagen som följde. En tydlig ökning av patientrelaterade 

felhandlingar sågs när nattsömnen var förkortad innan arbetspasset och då arbetspassets längd 

översteg 8,5 timmar. Tolv och en halv timmes arbetstid i följd innebar en tre gånger högre 

risk att göra misstag än om passet understeg 8,5 timme. Oavsett arbetspassets längd sågs en 

ökad risk för misstag vid övertidsarbete dock med en ytterligare ökad risk, med upp till en 

fördubbling, om grundarbetspasset översteg 12,5 timmar. Även längden på veckoarbetstiden 

utgjorde en riskfaktor för misstag som kunde drabba patienten. Bristfällig medicinsk 

hantering var det vanligaste patientrelaterade orsaksområdet när misstag begicks. Det var den 

fysiska tröttheten som främst påverkade både den fysiska och mentala prestationsförmågan. 

Långa arbetspass och förkortad nattsömn inför ett arbetspass resulterade i trötthet hos 

sjuksköterskan och därmed risker för patientsäkerheten. Riskerna bestod främst i 

medicinsktekniska felhandlingar följt av felaktiga rutinförfaranden.  

Nyckelord: trötthet, sömnighet, patientsäkerhet och sjuksköterska. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Shift work, overtime and short periods of rejuvenation between shifts are common factors in 

nursing even though nursing evolves full responsibility for one or more patients. Previous 

research performed in industrial environments has shown that long working hours; overtime 

and insufficient sleep can increase the amount of manual errors and personal injuries.    

The aim of this study was to illustrate how shift work affects fatigue in nurses and patient 

safety. 

The method was a research review of fifteen original scientific articles published after 2000-

01-01. Article increase was implemented in PubMed database  

There was a clear increase in nurses’ subjectively perceived physical and mental fatigue when 

comparing day shifts to evening shifts and also an increase when comparing night shifts to 

other shifts. No conclusive results showed that physical and mental fatigue and failings are 

linked. Results pointed to the fact that a nocturnal sleep of less than six hours was clearly 

associated with increased fatigue during the following day at work. A shorter nocturnal length 

of sleep caused an increase in the amount of manual errors caused by nurses. An increase in 

errors directly related to patients increased when shifts exceeded 8,5 hours. When comparing 

shifts shorter than 8,5 hours to shifts exceeding 12,5 hours results showed a three folded 

increase in the risk of causing a manual error. Working overtime increased the risk of causing 

a manual error regardless of the shifts initial length. However, overtime after shifts exceeding 

12,5 hours doubled the risk of causing a manual error. The total hours worked during a week 

also affected the amount of errors caused by nurses. Mistakes during medical treatment were 

the most common cause of patient related errors related to fatigue amongst nurses. Physical 

fatigue was the primary key that affects mental and physical performance. 

Long hours and shortened night sleep before a shift resulted in fatigue among nurses, and thus 

risks to patient safety. The main fields where errors occurred were in medical treatment and 

errors caused by nurses failing to cohere to medical guidelines.   

Keywords: Fatigue, sleepiness, patient safety and nurse. 
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INLEDNING 

 

Forskning inom yrkesområden, som exempelvis industri och transport, har påvisat risker för 

den anställde och medarbetare vid långa arbetspass, övertidsarbete och otillräcklig nattsömn 

(Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010; Hänecke, Tiedermann, Nachreiner & Grzech-Sukalo, 

1998; Dembe et al., 2005). Objektivt uppmätt trötthet, t.ex. reaktionstester, går oftast hand i 

hand med en subjektivt upplevd trötthet och har setts orsaka ökade felhandlingar i form av 

bland annat trafikförseelser (Kecklund et al., 2010). Trötthet har också setts ge upphov till 

flera andra symtom som till exempel ökad irritabilitet och depressivitet samt även ökade 

koncentrationssvårigheter och inskränkt arbetsprestation (Hartenbaum & Phyllis, 2011).  

Yrket som sjuksköterska innebär inom många inriktningar förekomst av skiftarbete och långa 

arbetspass i kombination med ett direkt ansvar för en annan människas liv.  

BAKGRUND 

Sömnbehov och sömnstadier 

Enligt Ulfberg (2010), minskar sömnbehovet successivt mellan barnaår och ålderdom. 

Kvinnor har noterats uppleva ett större sömnbehov än män men det förekommer också 

individuella skillnader. Genomsnittlig sömn hos vuxna i Sverige är idag sex timmar och 45 

minuter per natt. Med stigande ålder blir även sömnen ytligare och antalet uppvaknanden per 

natt ökar enligt Ulfberg (2010).  

Nattsömnen delas in i två olika sorters sömn, Rapid Eye Movement (REM-sömn) och 

nonREM-sömn. Dessa olika stadier kommer och går under natten men med ökande REM-

sömn ju närmre morgonen man kommer. Under nonREM-sömn sker den huvudsakliga 

återhämtningen hos kroppen med insöndring av tillväxthormon och sänkning av hjärtfrekvens 

och blodtryck. Nu befinner sig även hjärnan i vila. Under REM-sömn sker hjärnans 

återhämtningsfas i form av ökad aktivitet då intryck sorteras och minnen lagras (Bryant, 

Trinder & Curtis, 2004). 

Dygnsrytm 

En viktig del av sömnregleringen innehas av signalsubstanser/ neurotransmitorer som är de 

som styr vakenhet och sömn genom förmedling av signaler mellan hjärnans olika delar. 

Sambanden är inte fullt ut klarlagda men man vet att ljus och mörker har inverkan på 

signalsubstanserna och därmed den biologiska dygnsrytmen, liksom att även längden av 

vakenhet före sömn inverkar på tröttheten. Den biologiska rytmens centrum är lokaliserad till 

nucles suprachiasmaticus som är placerat långt ner i hjärnan. Nattetid ses en ökning av 

hormonet melatonin som bidrar till lättare insomning och bevarar en god nattsömn. Melatonin 

sänker även vår kroppstemperatur (Ulfberg, 2010). Melatonin produceras av 

epifysen/tallkottskörteln, som ligger placerad tätt bakom thalamus, och bildas ur en 

aminosyra. Som tidigare nämnts påverkas utsöndringen av ljus och mörker.  
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Det är genom ögonen hjärnan får information om att det råder dagsljus eller mörker och 

utifrån detta anpassar epifysen sekretionen av melatonin. Utsöndringen är som störst kring 

midnatt och orsakar tilltagande trötthet. Framåt morgontimmarna avtar sekretionen successivt 

(Bjålie, 2004). Avsteg från vår naturliga dygnsrytm (circadian) och försök till sömn under 

dagtid är ofta förknippat med problem då det dels kan vara svårare att somna, dels blir 

sömnen oftast kort och ytlig (Ulfberg, 2010). Att alla behöver sova är för oss en självklarhet. 

Orsaken till att vi måste sova är dock relativt okänd. Inga fysiologiska processer i kroppen, 

som kräver sömn, har kunnat konstateras. Syrgasbehovet och förbrukningen är snarlikt i både 

sovande och vaket tillstånd (Bjålie, 2004). Det man dock vet är att immunsystemet stimuleras 

positivt av sömn samt även tillväxthormon som nattetid utför underhåll av skadade delar av 

kroppen (Bryant et al., 2004). 

Akut och kronisk sömnbrist  

Akut sömnbrist betecknas som kortare perioder av vakenhet, på mindre än sjuttiotvå timmar, 

med minst nittio procent utebliven REM och nonREM-sömn. Detta tillstånd har identifierats 

hos skiftarbetare såsom exempelvis sjukvårdspersonal. Så lite som fyra, sju och tio timmars 

akut sömnbrist, vakenhet vid tid för sömn, leder till minskning i bevarad uppmärksamhet visar 

studier utförda på råttor. Vid experiment utförda på människor där arbetsuppgifter utförs 

under lång sammanhängande tid utan vila, påverkas den bevarade uppmärksamheten mot 

testets slut även om personen inte lider av sömnbrist. Kronisk trötthet har kunnat ses hos dem 

som sovit två till tre timmar kortare per natt än normalt under några få dagar. Denna typ av 

trötthet kan ha sina orsaker av yrkesmässiga skäl men också vara ett resultat av en livsstil i ett 

modernt samhälle. Kronisk trötthet har visat effekter på såväl immun- och endokrina system 

samt även på kognitiva funktioner (enligt McCoy & Strecker, 2011).  

Begreppsskillnader av trötthet 

Att sömnighet och trötthet inte alltid innebär samma sak i undersökningar kring trötthet är 

något Åkerstedt och Wright (2009) och Hartenbaum och Phyllis (2011) beskriver. Trötthet 

(fatigue) beskrivs som trötthetskänsla med både fysisk och mental trötthet (Åkerstedt & 

Wright, 2009). Fatigue beskrivs också som tillståndet då personen blir letargisk, saknar energi 

men är kapabel att hålla sig vaken (Hartenbaum & Phyllis, 2011). Denna typ av trötthet kan 

ofta förbättras med hjälp av minskad aktivitet och vila utan sömn. Sömnighet däremot syftar 

till en fysisk strävan efter att få sova som, tvärtemot ovan nämnda trötthet, ökar vid minskad 

aktivitet och vila (Åkerstedt & Wright, 2009). Svår sömnighet definieras som ökad 

benägenhet att somna när det är olämpligt eller kan orsaka fara. Trötthet och sömnighet kan 

också ge upphov till flera andra symtom som till exempel ökad irritabilitet och depressivitet 

samt även ökade koncentrationssvårigheter och inskränkt arbetsprestation (Hartenbaum & 

Phyllis, 2011). Tillstånden tenderar att interagera med varandra och att vid undersökningar 

lyckas dra en skarp linje för vad som är vad, är en snudd på omöjlig uppgift (Åkerstedt och 

Wright, 2009).  

Fysiska och kognitiva effekter av sömnbrist 

Sömnbrist påverkar flera olika kognitiva processer. Allt från de basala såsom uppmärksamhet, 

vakenhet och bevarad uppmärksamhet till de mer avancerade funktionerna som 

beslutsfattande och problemlösning (Hartenbaum & Phyllis, 2011). 
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 Forskning visar enligt Ulfberg (2010) att det delvis går att kompensera för utebliven sömn 

genom att utnyttja och förlänga andelen nonREM-sömn/djupsömn. Om tid för återhämtning ej 

ges är symtom på den lagrade sömnbristen ofta nedstämdhet, irritabilitet samt koncentrations- 

och minnessvårigheter. Även en ökad sömnighet kan återses. Det finns resultat som visar på 

att en sömnlängd på sex timmar per natt, eller kortare, under några dygn ger samma kognitiva 

effekter som fyrtioåtta timmar helt utan sömn. Detta visar sig som nedsatt koncentrations- och 

prestationsförmåga samt reducerad minnes- och tankeförmåga (Ulfberg, 2010). Andra resultat 

visar att en snabbt uppbyggd sömnbrist, akut sömnbrist, som till exempel en sömnlös natt 

orsakar djupgående funktionsnedsättningar på vakenheten, minne och prestationsförmåga 

avsevärt mer än om sömnbristen/sömnskulden byggs upp under tid, ackumuleras. Den 

ackumulerade/kroniska sömnbristen ger dock mer påtagliga objektiva inskränkningar i 

prestationsförmågan än vad som subjektivt upplevs (enligt Hartenbaum och Phyllis, 2011). 

Tillfällig sömnbrist med tjugofyra timmars vakenhet har setts påverka 

koncentrationsförmågan på samma sätt som en alkoholkoncentration på 1 promille (Ulfberg, 

2010). Scott, McNaughton och Polman (2006a) påvisade att vid trettio timmars 

sammanhängande vakenhet kunde en signifikant skillnad ses på reaktionstid. Man såg också 

här tydliga effekter på humör och trötthet direkt kopplat till den akuta sömnbristen. Hälften av 

undersökningsgruppen utförde viss fysisk aktivitet under vakenheten och hos dem sågs både 

ytterligare förstärkt sårbarhet i sinnestämning samt försämring av reaktionstid.  

Mc Coy och Strecker (2011) belyser utöver dygnsrytmen och melatonin även den 

”homeostatiska sömndriven” som reglerar mängden sömn baserat på längden av föregående 

vakenhet. Åkerstedt och Wright (2009) nämner också den homeostatiska sömndriven och att 

den påverkas av den föregående längden av vakenhet. Ulfberg (2010) påvisar att även den 

vakenhetslängdsbaserade tröttheten anses vara styrd av ämnen som utsöndras i kroppen, 

framför allt adenosin, och ger signaler om sömnbehov (Ulfberg, 2010). Om den 

homeostatiska sömndriven ökar förknippas detta med sömnighet/minskad vakenhet. En 

nedsättning av hjärnans funktion för känslor, beteende och inlärning kan också ses. 

Återhämtningen från detta tillstånd är beroende av flera faktorer. Bland dessa syns utöver 

längden på sömnlösheten även tidpunkt och typ av sömnlöshet. Viktigt är också när på dygnet 

tillfälle ges för återhämtningssömn (Mc Coy & Strecker, 2011). Vid arbete som innebär att 

man är vaken på natten och sover på dagen, som vid exempelvis skiftarbete inom vården, 

kräver detta att man går emot den biologiska sömn- och vakenhetsperioden (Åkerstedt & 

Wright, 2009; Hartenbaum & Phyllis, 2011). Detta resulterar i både nedsatt vakenhet nattetid 

och störd sömn dagtid, när återhämtning skall ske (Åkerstedt & Wright, 2009).  

Utöver objektivt och subjektivt upplevda sinnesstämningar samt minnes- och 

prestationsstörningar kan vanemässigt minskad/inskränkt sömn ge upphov till rena fysiska 

sjukdomar och ökad dödlighet. En studie gjord på kvinnor visar att de som invant sov sex 

timmar, eller mindre, signifikant ökade risken för tidig död jämfört med de som hade längre 

sammanhängande sömnperioder (Cappuccio, D'Elia, Strazzullo & Miller, 2010).  

Andra studier har visat att skiftarbete, med vakenhet under tider då kroppen naturligt vill 

sova, är förknippat med ökad risk för cardiovaskulära sjukdomar, metaboliska störningar, 

gastrointestinala besvär, cancer och hos kvinnor även infertilitet (Culpepper, 2010). 
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Skiftarbete och arbetstid 

De senaste årtiondena har en ökning av skiftarbete och minskning av sömnlängd kunnat 

observeras (Bryant et al., 2004). Vanligt är tre-skiftsystem där dygnet delas in i förmiddags- 

eftermiddags- och nattpass med åtta timmars tjänstgöring dag- och kvällstid samt närmare tio 

timmars tjänstgöring nattetid. Inom exempelvis ambulanssjukvården förekommer att 

arbetspassen är fördelade på tio timmars dagpass, fjorton timmars nattpass alternativt 

tjugofyra timmars dygnspass. Även andra verksamheter har redan i schemat inplanerade 

arbetspass som kan innebära lång vakenhet, som exempelvis narkos- och operationsjour 

(Landstinget Sörmland, 2012). Andra verksamheter inom slutenvården tillåts lägga schema 

med arbetskombinationen kväll-dag, som kan resultera i förkortad nattsömn. Vid personalbrist 

relaterad till sjukdom eller ekonomi kan det krävas att övertid genomförs om verksamheten 

står utan eller med reducerad personal, enligt enhetschef för ambulansen Nyköping, Jörgen 

Lifvakt (Intervju 4 juni 2012).  

Sjuksköterskans schema och arbetstid 

En Sjuksköterskas arbete ska oavsett verksamhetsområde alltid innehålla och bygga på ett 

etiskt förhållningssätt samt vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet skall även utföras i 

enlighet med gällande lagstiftning, författningar och andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005).  

Sjuksköterskan bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter enligt 5 § i 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998:531). 

Kecklund m.fl. (2010) uppger att cirka 25 procent av vårdförbundets medlemmar innehar 

anställningar där skiftarbete ingår. Vanligt är växlingar mellan dag-, kvälls- och 

nattjänstgöring. I begreppet arbetstid ingår ordinarie arbetstid, jourtid, övertid eller mertid. 

Beredskap räknas inte som arbetstid enligt lagen. I huvudsak finns två olika varianter av 

skiftarbete: tvåskift och treskift. Somliga verksamhetsområden väljer ett tvåskiftssystem med, 

arbete dag och kväll, samt en fast del av personalstyrkan som arbetar permanent natt. Gruppen 

med stående nattjänstgöring har i de flesta fall en förkortad genomsnittlig arbetstid. Somliga 

tvåskiftscheman innebär 12-timmarsskift där arbetet växlar mellan ett dag- och nattskift. För 

arbetstagaren ger detta flera lediga dagar än ett traditionellt treskriftssystem. 

Ambulanspersonal kan ha extremt långa skift på upp till 24 timmar. Om arbetet medger får 

dessa dock sova närhelst de har möjlighet. En del av ett sådant långt arbetspass innehåller ofta 

några timmars jourtid under natten. Med jourarbete menas, enligt Kecklund m.fl. (2010), att 

arbetstagaren under ovan nämnda tidsintervall skall vara tillgänglig för omedelbar arbetsinsats 

på arbetsstället. Maximal jourtid är 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor 

eller 50 timmar under en kalendermånad. Mängden arbete som förekommer under detta 

tidsintervall förväntas underskrida arbetsbördan under ett normalt arbetspass. Andelen arbete 

ett jour- eller beredskapspass får innehålla är dock inte specificerat. Beredskapsarbete innebär 

att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när det uppkommer ett 

behov. Arbetstagaren behöver således inte befinna sig på arbetsplatsen under beredskapstiden. 

Den totala arbetstiden under en vecka får i genomsnitt uppgå till högst 48 timmar baserat på 

en beräkningsperiod på maximalt fyra månader.  
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På grund av detta är det således möjligt att arbeta mer än 48 timmar per vecka under en 

avgränsad tid. Som ovan nämnts ingår inte beredskapstid i denna arbetstid (Kecklund et al., 

2010).  

Rast och vila 

Arbetstidslagen säger att varje arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila 

under varje dygn (24 timmars period). Även inom dygnsarbetstidsberäkning kan 

beräkningsperioder möjliggöra högre arbetsuttag under kortare tid. För nattarbete får inte den 

sammanlagda nattarbetstiden för varje 24 timmarsperiod överstiga åtta timmar. Detta får dock 

slås ut genomsnittligt under en beräkningsperiod om fyra månader vilket medger nattpass på 

mer än åtta timmar under kortare perioder. Om nattarbete innehåller särskilda risker eller har 

inslag av stor mental eller fysisk ansträngning får arbetspasset dock aldrig överskrida åtta 

timmar. Vilka arbeten som anses omfattas av denna regel är inte klarlagt. Arbetstagaren har 

också rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under varje arbetsvecka (SFS, 1982:673). 

Lagen ger rätt till rast efter fem timmars arbete. Rast behöver inte tillbringas på arbetsplatsen 

till skillnad från pauser i arbetet, som exempelvis kaffepaus. Rast kan inom vissa 

verksamheter ersättas med måltidsuppehåll. Med detta menas att uppehåll för måltid görs om 

det är möjligt och under inräknad arbetstid. Det finns i regelverket ingen bestämd tid hur lång 

en paus får vara (SFS, 1982:673). 

Arbetsbördan, längden på arbetspassen och skälen till att rast och vila uteblir hos respektive 

enhet varierar. Då det inom vården ofta är människor i en kritisk situation man jobbar med, 

finns ibland inte möjlighet att avbryta och ta rast eller återhämta sig när den subjektiva 

känslan av trötthet eller sömnighet kommer (Kecklund et al., 2010). På en vårdavdelning 

finns i allmänhet tid för rast avsatt och det faktum att flera sjuksköterskor arbetar nära inpå 

varandra gör att möjlighet till rast kan utnyttjas genom att ”passa” varandras patienter. Inom 

ambulanssjukvården skall, på flertalet ställen, rast/måltiduppehåll tas ut under arbetstid enligt 

enhetschef för ambulansen Nyköping, Jörgen Lifvakt (Intervju 4 juni 2012). I övrig 

akutverksamhet styrs rastmöjlighet till stor del av patientbelastningen. I jourverksamhet kan 

långa arbetspass kombineras med tung arbetsbörda. Detta innebär att man teoretiskt sett kan 

bli utan rast och sömn under flera timmar trots att ett upplevt och, till viss del, fysiskt behov 

finns (Kecklund et al., 2010).  

Olyckor i samband med trötthet 

Vid arbetspass längre än nio timmar har det observerats en statistiskt säkerställd exponentiell 

frekvensökning av olyckor vid en undersökning av tyska arbetare inom olika sektorer. Vilken 

tid på dygnet det var som flest olyckor skedde kunde inte statistiskt säkerställas av Hänecke 

m.fl. (1998) men man såg att ju senare på dagen ett skift startade desto större var risken för 

olyckor mot arbetspassets slut. En cohortstudie gjord på amerikanska arbetare visar att de 

självrapporterade olycksfallen och sjukdomarna steg vid både ökad veckoarbetstid och ökad 

dygnsarbetstid. Ökningen kunde inte enbart förklaras av att mer tid spenderades på jobbet och 

att tidsökningen i sig gjorde att olycksantalet steg (Dembe et al., 2005).  
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Trinkhoff, Geiger-Brown och Lipscomb (2007) kunde med sin studie i vårdmiljö påvisa risker 

i säkerhet och prestation som orsakades och var beroende av skifttyp, långa skift, kort vila 

mellan arbetspassen och förlängd veckoarbetstid. Genom mätning av antalet stickskador vid 

respektive episod kunde en överrisk på 63 procent ses för stickskador om arbetspasset 

översteg 12 timmar. Att enbart arbeta enligt skiftschema innebar en överrisk med hela 59 

procent. En vila mellan arbetspassen som understeg tio timmar var också förenat med ökad 

risk för skada. Enligt Kecklund m.fl. (2010) visar studier som tittat på relationen mellan 

olycksrisk och arbetspassens längd nästan entydigt på negativa effekter. Främst gäller detta 

tyngre arbeten och när möjlighet till rast inte funnits. I de flesta av dessa fall ser man en 

ökande ogynnsam kurva omedelbart efter åtta timmars arbetsdag i fråga om olycksrisk. Inom 

andra yrkesområden har inte någon påvisbar negativ effekt kunnat bevisas vid arbetspass på 

ända upp till tolv timmar. Troligen är detta beroende av den totala veckovilan och 

arbetstyngden. Fyrtiotimmarsvecka med tiotimmarsdagar har dock visat på ökad olycksrisk 

trots att rekommenderad veckovila uppfyllts. Efter tolv timmars arbetstid är emellertid 

påverkan tydlig. Den typen av arbetsskift påverkar trötthet och återhämtning i allt för stor 

skala (Kecklund et al., 2010).  

I trafiken har statistik visat att bevisat sömnrelaterade olyckor endast utgör mellan en till tre 

procent av fallen. Mörkertalet misstänks dock vara stort då studier inriktade på bilkörning och 

säkerhet vid ”sömnigt tillstånd” visat att ”sömnighet” varit orsak eller bidragande orsak i 

mellan tio till trettio procent av fallen, enligt Ulfberg (2010). Andra studier har visat på att 

risken för singelolyckor för både yrkestrafik/lastbilar och personbilar är högst nattetid. Man 

har också kunnat se att 1995 var trettio till fyrtio procent av alla lastbilsolyckor 

trötthetsrelaterade, enligt Åkerstedt och Wright (2009). Att dra några exakta slutsatser eller 

komma fram till precisa siffror försvåras dock av att olika begrepp används i litteraturen. 

Några exempel är ”trötthet”(fatigue), ”sömnighet”(sleepiness) och ”dåsighet”(drowsiness). 

Sammantaget handlar dock begreppen om en fysiologisk strävan efter sömn och/eller vila 

(Ulfberg, 2010).  Utöver människor med kända sömnstörningssjukdomar, som exempelvis 

narkolepsi och sömnapné, visar forskning att även de med långa arbetsskift, de som kör 

fordon nattetid, nattskiftsarbetare samt de som kör fordon tidigt på morgonen, löper ökad risk 

för sömnighetsrelaterade olyckor på ibland så höga siffror som upp till fem till sex gånger, 

enligt Ulfberg (2010). I en Italiensk studie har man upptäckt att ett bra sätt att undvika, eller 

minska risken för olyckor orsakade av lång vakenhetsorsakad trötthet nattetid, är profylaktisk 

sömn innan arbetspasset startar. Undersökningen gjordes på Italienska poliser och ett tydligt 

samband kunde ses mellan minskat antal olyckor hos de som sovit innan deras arbetspass 

började, jämfört med de som inte gjort det (Garbarino et al., 2004).  

Patientsäkerhet 

Enligt patientsäkerhetslagen i Sverige har vårdgivaren skyldighet att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Denna ska vidta de åtgärder som behövs alternativt upprätta en 

tidsplan när åtgärder kan vidtas, för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. 

Vårdgivaren bär även ansvar för att utreda händelser som medfört eller skulle ha kunnat 

medföra en vårdskada. Syftet med detta är att undvika upprepningar av samma händelser samt 

att se till kringliggande faktorer. 
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 Som vårdpersonal är man skyldig att rapportera de incidenter som medfört eller skulle kunna 

ha medfört skada på patient. Vårdpersonalen bär själv ansvaret för de arbetsuppgifter han eller 

hon utför. De är också skyldiga att upprätthålla en hög patientsäkerhet (SFS, 2010:659). 

Problemformulering 

För lite sömn kan ha negativa effekter på en individs fysiska och psykiska hälsa samt leda till 

nedsatt arbetsförmåga (Kecklund et al., 2010; Ulfberg, 2010; Scott et al., 2006a). Att 

skiftarbete, långa arbetspass och kort vila mellan arbetspassen innebär inskränkningar i 

personlig säkerhet har även det påvisats av Trinkhoff m.fl. (2007). Sjuksköterskeyrket kan 

innehålla tiotimmars nattskift samt inom vissa verksamheter även jour-, 14 timmars natt- och 

dygnstjänstgöring med tung belastning, sömnbrist samt fysisk- och mental ansträngning. Mot 

bakgrund av detta syftar kommande sammanställning av känd forskning att belysa trötthet hos 

sjuksköterskor samt dess eventuella påverkan på patienten och patientsäkerheten. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa hur skiftarbete påverkar trötthet hos sjuksköterskan samt 

patientsäkerheten.  

METOD 

 

I detta arbete har forskningsöversikt valts som metod. En forskningsöversikt innebär att redan 

känd kunskap redovisas och sammanställs till en överskådlig bild av det valda ämnesområdet 

(Polit & Beck, 2006). Syftet kan exempelvis vara att redogöra för ett kunskapsområde eller att 

skapa en bakgrund för att motivera vidare undersökningar. Redovisning av sökord och 

sökvägar ska tydligt uppvisas (Forsberg & Wengström, 2010). I urvalet av artiklar skall stor 

vikt läggas på att reflektera över på vilket sätt studierna är genomförda vad gäller 

datainsamling, instrument som använts och att teori och metod är tillämpligt för det som ska 

undersökas (Trost, 2002). Resultatet bör endast vara sammanställt av primärkällor (Polit & 

Beck, 2006). Forskningsöversikt har valts som metod eftersom syftet i föreliggande arbete var 

att sammanställa befintlig forskning inom området som rör sjuksköterskors trötthet och 

patientsäkerhet. 

Urval 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar, publicerade efter 2000-01-01 samt skrivna på 

engelska. Övriga kriterier var att artiklarna skulle vara nätpublicerade och tillgängliga i 

fulltext. I första hand har artiklar som rör sjuksköterskor inom någon form av akutvård (IVA-, 

akut- eller ambulanssjukvård) eftersökts. Exklusionskriterier var artiklarna som handlade om 

läkare, trötthet och patientsäkerhet samt artiklar som var Reviews. 
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Datainsamling 

Artikelsökningen har genomförts i databasen PubMed mellan åren 2011-11-15-2011-12-22. 

Utifrån syftet och frågeställningarna har följande sökord använts: Nurse fatigue critical care, 

Nurse fatigue emergency care, Nurse fatigue intensive care, Nurse fatigue prehospital care, 

Nurse fatigue ambulance care, Nurse sleepiness critical care, Nurse sleepiness emergency 

care, Nurse sleepiness intensive care, Nurse sleepiness prehospital care, Nurse sleepiness 

ambulance care, Nurse fatigue patient safety, Nurse fatigue patients safety, Nurse sleepiness 

patient safety, Nurse sleepiness patients safety, Fatigue critical care, Fatigue emergency care, 

Fatigue intensive care, Fatigue prehospital care, Fatigue ambulance care, Sleepiness critical 

care, Sleepiness emergency care, Sleepiness intensive care, Sleepiness prehospital care, 

Sleepiness ambulance care, Fatigue patient safety och Sleepiness patient safety. Om titel 

väckt intresse har abstract genomlästs för att bedöma artikelns lämplighet för studien. 

Resultatet av artikelsökningen presenteras i bilaga I. Sammanlagt inkluderades 15 artiklar i 

resultatet. 

Dataanalys 

Resultatdelarnas innehåll i respektive artikel har vid genomläsning analyserats utifrån syftet 

och problemformuleringen. Innehåll med anknytning till syftet har identifierats och 

färgkodats. Kategorier som framträtt har sammanställts under rubriker som lämpar sig för de 

funna kategorierna. En matris över respektive artikel, författare och innehåll har upprättats 

och bifogats (bilaga II). Artiklarna har kvalitetsbedömts enligt ett bedömningsunderlag utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman m.fl. (2011), se bilaga III.  

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskningsöversikter ansvarar författaren för etiska överväganden gällande urval samt 

presentation av resultat. Endast studier som godkänts av etisk kommitté eller genomgått 

noggranna etiska överväganden skall väljas ut till studien. Alla resultat skall också redovisas 

oavsett om de stöder eller inte stöder hypotesen så att resultatet inte blir forskarens egen åsikt. 

Samtliga artiklar som väljs ut skall arkiveras under tio års tid (Forsberg & Wengström, 2003).  

En studie med god forskningsetik har god precision i frågeställningen, använder inte felaktiga 

metoder eller etablerade metoder på ett felaktigt sätt. Den utelämnar inte observationer som 

inte passar ihop med författarens tes eller hanterar bortfallsproblem på ett statistiskt 

oacceptabelt sätt (Vetenskapsrådet 2011). I denna studie har metoden följt riktlinjer enligt 

Polit och Beck (2006) och Forsberg och Wengström (2003) för forskningsöversikt. Samtligt 

material rörande ämnet som återfunnits i de studerade artiklarna har presenterats och inget 

material som eventuellt motsagt det sammanlagda resultatet har utelämnats.  
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras med hjälp av rubriker som framkom under dataanalysen. Rubrikerna 

var: ”Typ av skift”, ”Nattsömn”, ”Längd på arbetsdag och veckoarbetstid” samt ”Trötthet och 

prestationsförmåga”. Förklaringar av mätskalor som nämns återfinns i bilaga IV. 

Typ av skift 

Dorrian m. fl. (2006) lät 23 heltidsanställda sjuksköterskor fylla i loggböcker med sin 

arbetstid, längd och kvalitet på nattsömn och trötthetsnivåer beroende på typ av skift och tid 

på dygn. Om misstag begåtts eller om de varit nära att göra misstag, fördes även detta in i 

loggboken. Studien visade på att subjektiv medelhög och hög stress samt fysisk- och mental 

trötthet upplevdes vid 40 procent av arbetsskift belagda under kvällstid/kvällsskift och vid 36 

procent av arbetsskift belagda under natt/ nattskift. Vid arbetstid från morgon till 

eftermiddag/dagskift var siffran var 23 procent. Trettiosex procent rapporterade att de någon 

gång under undersökningsperioden fått kämpa för att hålla sig vakna. Barker och Nussbaum 

(2011a) visade att den fysiska tröttheten var högre hos dem som arbetade tre-skifts schema 

och enbart kvällstjänstgöring än hos dem som arbetade ren nattjänstgöring. Dag- och nattskift 

visade även i deras studie på lägre trötthet än kvällsskift och rotationsskift. Enligt Scott, 

Rogers, Hwang och Zhang (2006b) inträffade dåsighet och sömn vid 40 procent respektive 23 

procent under tiden 06:00-00:00, med en topp mellan 12:00-18:00, vilket påvisade att det inte 

enbart var nattetid som trötthet uppstod. Huvuddelen av sömn- och dåsighetsepisoderna 

tillsammans låg dock mellan 02:00-04:00 (>300 av 479) vid deras undersökning. 

Kunert, King och Kolkhorst (2007)  gjorde en studie med syfte att jämföra och undersöka 

upplevelsen av trötthet mellan sjuksköterskor som jobbade dag- respektive nattskift. 

Mätinstrument som användes var Breif Fatigue Inventory (BFI) och Pittsburg Sleep Quality 

Index (PSQI). De sjuksköterskor som jobbade natt rapporterade en högre grad av trötthet än 

dagsköterskor under sitt arbetspass. De upplevde också en större trötthet dagtid än 

dagsjuksköterskorna gjorde. Båda grupperna vittnade om dålig subjektiv sömnkvalitet men 

nattsköterskornas sömnkvalitet var sämre än dagsköterskornas. 

 Scott m. fl. (2006b) rapporterade att medelarbetsveckan i deras studie var 40,8 timmar lång 

och 67 procent av skiften som studerades översteg 12 timmar. Under den 14 dagar långa 

studieperioden rapporterade 65 procent av de undersökta att de åtminstone en gång fått kämpa 

för att hålla sig vakna på jobbet. Tjugo procent av dem hade någon gång somnat på arbetstid 

under studieperioden. Dorrian m.fl. (2006) fick uppgifter om att sjuksköterskorna i deras 

studie fick kämpa för att hålla sig vakna vid 36 procent av skiften.  

Dorrian m.fl. (2006) upptäckte också att flest patientrelaterade fel/misstag eller nära 

fel/misstag gjordes under skift som understeg åtta timmar och med en övervägande del under 

dagtid. Totalt gjordes/dokumenterades 22 misstag, 13 nära misstag och 22 upptäckta misstag, 

gjorda av andra. Huvuddelen av felen var av enklare eller mindre allvarlig karaktär (91,5 

procent). Åtta och en halv procent av dem var dock av typen som kunde gett allvarliga 

konsekvenser. Nära 36 procent av felen gällde olika skeden av medicinadministreringen.  
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Det handlade vanligast om administrering vid fel tidpunkt, av fel medicin eller administrering 

till fel patient. Därefter följde bristande rutinförfarande med 24,5 procent. Här sågs bland 

annat provtagning på fel patient, inläggning på fel enhet samt medicinsktekniska moment som 

utförts felaktigt eller borde utförts av personer med högre medicinsk kompetens. Drygt 15 

procent rörde felaktig journalföring där bland annat uppgifter fördes in på fel patient, 

administrerade läkemedel glömdes bort att signeras av samt mätningar som inte blev 

dokumenterade korrekt. Övriga avvikelser gällde felaktiga läkemedelsordinationer i journalen 

samt halk- och fallolyckor. Författarna själva tydliggjorde dock att 84,7 procent av de skiften 

som var kortare än åtta timmar var just morgonskift. Morgonskiften utgjorde dessutom över 

50 procent av det totala antalet studerade arbetspass. Detta bör beaktas innan slutsats dras. 

Som tidigare nämnts visade det sig att kvällsskift gav högst andel fysisk och mental trötthet 

samt ökad stress i både Dorrians m. fl. (2006) och Barkers och Nussbaums (2011a) 

undersökningar. Samtidigt var det just detta skift/tid på dygnet som erbjöd den längsta 

viloperioden/sömnen innan skiftet samt en ökad vaksamheten (vigilance) som gjorde att 

andras fel upptäcktes (Dorrian et al., 2006). Scott m.fl. (2006b) fann inget samband mellan 

sänkt vaksamhet och misstag. 

Nattsömn 

Barker och Nussbaum (2011a) visade i sin studie att enligt mätinstrumentet SOFI led de som 

sov sex timmar, eller mer, per natt av högre fysisk trötthet än de som sov fem till sex timmar. 

Vid kontroll med ett annat instrument Fatigue-related Symptoms Questionnaire (F-RSQ) sågs 

att de som sov mellan sju till nio timmar per natt, var signifikant mindre fysiskt 

utmattade/trötta än de som sov fem till sex timmar per natt eller mindre än fem timmar. Ett 

tredje instrument, The Fatigue Scale (FAS), visade att sju till nio timmars sömn medförde 

signifikant lägre total trötthet än en sovtid på högst sex timmar per natt. Kortare nattsömn var 

förknippat med ytterligare högre hopräknad trötthet. Totalt sett var sex till nio timmars sömn 

bättre än fem till sex timmar per natt (Barker & Nussbaum 2011a). Dålig sömnkvalitet 

tillsammans med otillräcklig sömn utgjorde en signifikant risk för att uppleva akut och 

kronisk trötthet samt felhandlingar i arbetet med och kring patienten (Scott, Hofmeister, 

Rogness & Rogers, 2010). Dorrian m.fl. (2006) kunde också se att alertheten sjönk och att den 

fysiska- och mentala tröttheten steg under dagar av arbete jämfört med lediga dagar när 

nattsömnen var längre.  

Vid en undersökning av 119 Paramedics som arbetade mellan fyra till 15 skift varje månad, 

drygt 35 procent av alla skift var åtta timmarsskift, sågs ett tydligt samband mellan dålig 

nattsömn och höga subjektivt satta trötthetspoäng. Nästan hälften av deltagarna rapporterade 

svår/allvarlig trötthet. Vanligast var denna trötthet bland dem med längst erfarenhet och flest 

arbetsår. Nästan 85 procent av dem var överviktiga enligt BMI men 70,2 procent av dem 

upplevde sig ändå vara vid god hälsa (Patterson, Suffoletto, Kupas, Weaver & Hostler, 2010). 

Parsham m.fl. (2008) lät 118 deltagare, varav 2/3 sjuksköterskor, observeras när de skulle 

beräkna och blanda infusionslösningar. Undersökningen gjordes i en strukturerad icke klinisk 

miljö. Ett tydligt samband sågs mellan sömnbrist de senaste 24 timmarna innan testet och 

felaktig beredning av infusionen.  
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Resultatet visade också att de med kortare erfarenhet oftare blandade rätt. Högst risk för fel 

var vid tillredning av lösningar med höga koncentrationer eller vid mycket små doser.  

Dorrian m.fl. (2006) visade att när fel eller nära fel begåtts var detta beroende av nattsömnens 

längd. Medellängden på nattsömnen under arbetsdagar i deras undersökning låg på strax över 

sju timmar. De dagar fel gjordes eller höll på att göras var medellängden på nattsömnen 

endast något längre än sex timmar. När upptäckten av andras misstag gjordes var 

medellängden på nattsömnen åtta timmar. Lediga dagar innehöll nattsömn om cirka åtta och 

en halv timme. För varje timmes extra sömn minskade antalet gjorda fel och fel som 

upptäcktes i tid med 27 procent. Detta är jämförbart med Parsham m.fl (2008) upptäckt 

gällande sömn innan arbete och gjorda fel.  

Scott m.fl. (2010) testade i sin studie införandet av ett motåtgärdsprogram vid trötthet hos 

sjuksköterskor. Programmet innehöll utbildning om sömn, sömnstörningar och dygnsrytm 

samt möjlighet till sömn på arbetstid. Genom utbildningen och genomförandet av programmet 

ökade medelsömnlängden före arbetsdag hos deltagarna från, i genomsnitt, 6,8 timmar till 

7,65 timmar. Liksom i Dorrian m.fl. (2006) sågs att antalet fel eller nära fel sjönk med ökad 

nattsömn och att det var en skillnad mellan sömnlängden före arbetsdag jämfört med ledig 

dag. Resultatet i studien av Scott m.fl (2010) visade att de vanligaste misstagen var att fel 

medicin gavs till fel patient samt administrering vid fel tidpunkt. Fel i rutinförfarande vid 

bland annat blodtransfusioner kunde också observeras. Vidare sågs även missuppfattningar 

vid verkställande av rondarbetet eller uteblivet rondarbete från dagen innan. Bristande 

journalföring och felaktiga ordinationer hörde också till de fel som gjordes eller upptäcktes. 

Alertheten ökade också efter införandet av programmet men sjuksköterskorna fortsatte att ha 

episoder av sömnighet. Däremot sågs att allvarlighetsgraden av sömnigheten sjönk. Känslan 

av dåsighet minskade dock signifikant då de fick möjlighet att sova korta stunder under 

arbetstid. Detta gav dock skuldkänslor gentemot patienten, då sovstunderna tog tid i anspråk 

som ansågs borde ha spenderats med dem (Scott et al., 2010).  

Fallis, McMillan och Edwards (2011) undersökte också effekter av sömn på jobbet. De 

utförde en intervjustudie där 13 intensivvårdssjuksköterskor utfrågades om sina erfarenheter 

och uppfattning om att sova under arbetstid. Även säkerheten kring detta diskuterades. Flera 

av de intervjuade uttryckte en svårighet att hålla sig vakna och vaksamma under nattskift, i 

likhet med vad Kunert m.fl. (2007) fann. När sjuksköterskan fick möjlighet att somna 

beskrevs detta som uppfriskande. De upplevde också att de blev på bättre humör och återfick 

ett bättre omdöme. En ökad vaksamhet samt ökad personlig- och patientsäkerhet var också 

fördelar som rapporterades om. När de inte hade möjlighet att sova beskrev de känslan av en 

nedsatt mental förmåga, osäkerhet vid behandling, energilöshet och ökad irritabilitet. Vid 

utebliven sömn framställdes även upplevda säkerhetsbrister (Fallis, McMillan & Edwards, 

2011). Liknande resultat framkom i studien av Scott m.fl. (2010). Fallis m.fl. (2011) fann att 

sjuksköterskorna föredrog att inte somna på jobbet då de upplevde att det var svårt att vakna 

till efter en tupplur och att de efter denna kände sig ”dåsiga”. 

 



12 

Patterson m.fl. (2012) fick 556 kompletta svar på sin onlineenkät. Frågorna gällde 

sömnkvalitet, trötthet och säkerhet. Enligt enkäten sågs ingen ökad personlig skaderisk 

kopplat direkt till för lite sömn. Däremot var skaderapporteringen 2,9 gånger högre hos dem 

som hade höga poäng i trötthetsmätningen jämfört med de med låga poäng. Risken att göra ett 

medicinskt misstag som drabbade patienten var också den förhöjd, med det lägre oddset 2,2 

gånger, hos gruppen som rapporterade höga trötthetspoäng. Högst poäng av trötthet hade de 

som jobbade heltid, mellan sex till 15 skift per månad, de som rapporterade att de jobbade 24 

timmars skift regelbundet samt de som hade den sämsta självupplevda hälsan.  De som 

redogjorde för medicinska misstag i patientvården hade således i genomsnitt signifikant 

högre/sämre värden på trötthetsinstrumenten. Resultaten hängde också ihop med ålder och 

erfarenhet. Det gick också att se ett samband med antalet arbetade pass i sträck och ett ökat 

antal misstag. (Patterson et al., 2012). 

Längd på arbetsdag och veckoarbetstid 

 I Rogers, Hwang, Scott, Aiken och Dingers (2004) studie fick 393 sjuksköterskor föra 

loggbok över sina arbetsdagar under två separata tvåveckorsperioder. Trettio procent av dem 

rapporterade att de åtminstone gjort minst ett fel/misstag och 32 procent att de varit nära att 

göra fel/misstag. Av de misstag eller nära misstag som gjordes eller upptäcktes i tid, bestod 58 

procent respektive 56 procent, av medicinska hanteringsfel, som exempelvis brister vid 

administrering. Övriga misstag gällde rutinförfarande (18 procent), journalföring (12 procent) 

och ordinationsfel (sju procent). Arbetspassets längd, övertid och veckoarbetstid påverkade 

antalet misstag som gjordes. En ökning av misstag kunde ses redan efter 8,5 timmar. Efter 

12,5 timmar var risken att göra fel av något slag tre gånger högre än vid arbetsskift <8,5 

timmar (Rogers et al., 2004). I motsats till Pattersson m.fl. (2012) sågs inget samband mellan 

ålder och antalet misstag. Längre arbetsskift visade sig även i Scotts m.fl. (2006b) studie, öka 

risken för misstag och nära misstag samtidigt som sjuksköterskans vaksamhet sjönk. 

Tjugoåtta procent av deltagarna rapporterade minst ett misstag och 38 procent rapporterade att 

de var nära att göra minst ett misstag. Misstagen bestod i 56,5 procent av fallen, respektive 

28,2 procent för nära misstag, av medicinsk karaktär som exempelvis medicinadministrering. 

Fel vid rutinförfarande, som exempelvis hantering av blodprodukter, stod för 19,6 procent. 

Journalförings- och ordinationsmisstag stod för mindre än två procent tillsammans. 

Storleksordning/ordningsföljden på typ av fel stämmer väl överens med vad Dorrian m.fl. 

(2006), Rogers m.fl. (2004) och Scott m.fl. (2010) fann. Risken att göra ett misstag nästan 

fördubblades när arbetstiden var 12,5 timmar eller mer. Även andelen nära misstag steg 

procentuellt efter 12,5 timmar, som då trots allt upptäcktes. De som arbetade mer än 12,5 

timmar per arbetspass, var även de som oftast rapporterade att de fick kämpa för att hålla sig 

vakna på jobbet. Risken att somna på jobbet nästan fördubblades när arbetstiden översteg åtta 

timmar och ökade ytterligare när 12 timmar överskreds (Scott et al., 2006b). Barker och 

Nussbaum (2011a) undersökte dimensioner av trötthet hos 745 sjuksköterskor genom en 

webenkät. De som arbetade åtta till10 timmars arbetsdag visade på lägre trötthetsrelaterade 

symtom än de som hade arbetsdagar på >10 timmar.  
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Rogers m.fl. (2004) visade att övertid ökade risken för misstag oavsett hur långt grundskiftet 

innan var. Fler misstag skedde dock om övertiden kom efter ett långt skift och var signifikant 

ökat om skiftet innan varat >12,5 timmar (Rogers et al., 2004). Patterson m.fl. (2012) såg att 

ett ökat risktagande hade samband med långa skift, dålig sömn och självupplevd trötthet.  

Att arbeta mer än 40 timmar per vecka visade på en ökning av både misstag och nära misstag 

(Scott et al., 2006b). De som hade kortare arbetsvecka än 20 timmar påvisade lägre kronisk 

trötthet än de som arbetade 41-80 timmar per vecka (Barker & Nussbaum, 2011a). Om 

arbetsveckan översteg 40 och 50 timmar ökade detta risken för att göra misstag eller vara nära 

att göra misstag (Rogers et al., 2004). Fysisk trötthet ökade också med längre arbetsvecka. De 

som jobbat >60 timmar upplevde en högre fysisk trötthet än de som jobbat ≤40 timmar 

(Barker & Nussbaum, 2011a). Allen, Delbridge, Stevens och Nicholas (2001) undersökte hur 

ambulanspersonal på helikopter lyckades med sina intubationer beroende på om de jobbade 

12- eller 24 timmars pass. De kunde dock inte se någon försämring av vare sig antal gjorda 

eller antalet lyckade intubationsförsök trots den misstänkta potentiella trötthetsförsämringen 

vid 24 timmarstjänstgöring jämfört med 12 timmarstjänstgöring (Allen et al., 2001). 

 McGettrick och O´Neill (2006) samt Richardson, Turnock, Harris, Finley och Carson (2007)  

undersökte båda uppfattningar och upplevelser av 12 timmars skift. Överlag var 

sjuksköterskorna i McGettrick och O´Neill (2006) studie, mycket nöjda med 12 timmarsskift 

när det gällde både patientvård, tillfredställelse samt möjligheten till längre ledighet och mer 

tid med familjen. Patientomhändertagandet upplevdes positivare i form av ökad kontinuitet 

och möjlighet till bättre relation till anhöriga. De upplevde också att det fanns mer tid att 

planera in patientens specifika vård vilket ökade säkerheten (McGettrick & O´Neill, 2006). 

Richardson m.fl. (2007) visade i sin enkätstudie, med 147 deltagare samt 

fokusgruppsdiskussion med 16 deltagare, att majoriteten av sjuksköterskorna som arbetade 12 

timmarsdagar upplevde att planeringen för patienten och kontakten med anhöriga 

förbättrades. De upplevde också fördelar med ökad kontinuitet. Personalen kände sig mer 

pålästa före överlämnande till efterkommande sjuksköterska vilket upplevdes ge en ökad 

säkerhet för patienten.  

Precis som Scott m.fl. (2006b) och Rogers m.fl. (2004) upptäckte även Richardson m.fl. 

(2007) att personalen upplevde trötthet och motivationsbrist mot arbetspassets slut. 

McGettrick och O´Neill (2006) såg att personalen kände sig trötta på jobbet och att kritiskt 

tänkande och prestationsförmåga upplevdes som nedsatt. Sjuksköterskorna i Richardson m.fl. 

(2007) uppfattade att tre 12 timmarsdagar i rad var max för att patientsäkerheten skulle 

upprätthållas. Nattpass däremot ansåg de kunde ligga fyra stycken i rad, med bibehållen 

säkerhet. Säkerheten var också beroende av vila mellan passen. En säker viloperiod mellan 

dagskift bedömdes vara 24 timmar. Mellan växlingarna från natt- till dagskift ansågs 

viloperioden behöva vara 48 timmar för en säker vård (Richardson et al., 2007).  

Utöver upplevda vinster i patientsäkerhet, med ökad kontinuitet och insikt, så var enligt 

sjuksköterskorna en av de största vinsterna att 12 timmars arbetsdag ledde till bättre 

kvalitetstid med familj då kontinuiteten även på ledigheten förbättrades (Richardson et al., 

2007; McGettrick & O´Neill, 2006). 
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Trötthet och prestationsförmåga 

Barker och Nussbaum (2011a) mätte dimensioner av trötthet hos 745 Sjuksköterskor och 

upplevt samband mellan trötthet och prestationsförmåga. 80,5 procent arbetade inom 

akutsjukvård. Tröttheten delades in i fysisk- och mental trötthet. Sjuksköterskorna sågs oftare 

lida av trötthet i form av brist på energi och motivation snarare än av ren fysisk trötthet efter 

ansträngning. Den mentala tröttheten var signifikant högre än den fysiska tröttheten. Den 

akuta tröttheten var också högre än den kroniska (Barker & Nussbaum, 2011a).  

Den subjektivt upplevda prestationsförmågan var tydligt negativt påverkad av alla former av 

trötthet (Barker & Nussbaum, 2011a). Ökade nivåer av akut- och kronisk trötthet var 

förknippat med sänkt upplevd prestationsförmåga. Fysisk ansträngning var den mest 

signifikanta förutsägbara faktorn för en minskad upplevd prestationsförmåga (Pasupathy & 

Barker, 2011). Veckoarbetstid och nattsömn påverkade den fysiska tröttheten. De som 

jobbade inom akutsjukvård upplevde en lägre grad av fysisk trötthet i jämförelse med 

personal på vårdavdelningar med längre vårdtider. Fysisk trötthet steg också med längre 

arbetsvecka. De som jobbat >60 timmar upplevde en högre fysisk trötthet än de som jobbat 

≤40 timmar. Den kroniska tröttheten styrdes av antalet timmars nattsömn, arbetstimmar per 

vecka samt vilken typ av schema som användes. Den akuta tröttheten var även den beroende 

av nattsömn och schema men också det aktuella arbetspassets längd (Barker & Nussbaum, 

2011a) 

Sexton deltagare simulerade sjuksköterskeuppgifter av mental och fysisk karaktär samt 

kombinationer av dessa i Barker och Nussbaums (2011b) studie. Som mätinstrument 

användes SOFI. Som väntat hade fysisk trötthet inverkan på den fysiska prestationsförmågan. 

Men fysisk trötthet utövade även en klar effekt på mental prestationsförmåga och då tydligast 

det logiska tänkandet. En mental trötthet påverkade dock inte den fysiska prestationsförmågan 

(Barker & Nussbaum, 2011b). Liknande resultat framkom i Pasupathy och Barkers (2011) 

studie där sambandet mellan fysisk trötthet och prestationsförmåga sågs vid användande av 

instrumentet SOFI:s delar ”fysisk ansträngning” och ”fysiskt obehag” samt även vid F-RSQ:s 

fysiska trötthetsmätning. De noterade en sjunkande upplevd fysisk prestationsförmåga i takt 

med att trötthetsnivåerna steg. Alla utförda uppgifter i Barker och Nussbaums (2011b) icke 

kliniska studie bidrog till en generell trötthet. Kvinnor upplevde och uppmättes ha en ökad 

förändring av trötthet, vid de experimentella testerna, jämfört med män (Barker & Nussbaum, 

2011b). 

Pasupathy och Barker (2011) analyserade Barker och Nussbaums (2011a) insamlade data med 

Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID) algoritm, för att söka samband mellan 

olika typer av trötthet och upplevd prestationsförmåga. Till den mentala prestationen 

användes resultatet av SOFI:s del ”Brist på energi” och F-RSQ:s mentala trötthetsmätning. En 

entydig trend sågs med sjunkande upplevd mental prestationsförmåga vid högre upplevd 

mental trötthet. Man kunde också uppmäta relation mellan mental och fysisk trötthet genom 

att se sambandet mellan ”brist på motivation” och ”Fysiskt obehag” (Pasupathy & Barker, 

2011). En tendens till ökning av mental trötthet vid uppgifter av mental karaktär sågs men 

gick inte att statistiskt säkerställa i studien av Barker och Nussbaum (2011b). 
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 Mental trötthet och kombinationen mental- och fysisk trötthet visade dock en inverkan på den 

mentala prestationsförmågan. Enbart vid ett av testerna som innehöll hög mental 

svårighetsgrad sågs den mentala prestationsförmågan öka, trots att hög mental trötthet 

uppmätts (Barker & Nussbaum, 2011b). 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet i föreliggande arbete var att sammanställa befintlig forskning kring trötthet 

hos sjuksköterskor och patientsäkerhet valdes forskningsöversikt som metod, då en 

forskningsöversikt enligt Forsberg och Wengström (2003) lämpar sig väl att organisera känd 

kunskap i valt ämne. Att enbart välja material med kvalitativa alternativt kvantitativa 

undersökningar hade gjort att värdefulla fakta inte framkommit. Med vald metod har 

kombinationen av studier av upplevd trötthet och studier med mätning av objektiv trötthet, 

kunnat sammanställas. 

Det kan vara svårt att dra bestämda slutsatser av en forskningsöversikt då resultaten från 

respektive källa kan peka åt olika håll. Resultatet kan också påverkas av författarens 

förförståelse och därmed risk att denne undanhåller resultat eller minimerar dessas validitet 

(Polit & Beck, 2006). Arbetet har skett systematiskt och med ansats att enbart använda 

artiklar med kvalitetsnivå hög och medel utifrån Berg m.fl. (1999) samt Willman m.fl. (2011) 

bedömningsunderlag. Författaren har även arbetat utifrån insikten att en förförståelse kan 

föreligga och därför varit noga med att presentera alla resultat som framkommit i artiklarna.  

Sökning efter artiklar till analysen har skett på databasen PubMed mellan 2011-11-15-2011-

12-22. PubMed är en bred databas som samlar medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg 

& Wengström, 2010). En avgränsning till denna borde inte göra att artiklar med viktiga 

resultat frånfallit. Givetvis finns en möjlighet att artiklar som ej publicerats på PubMed 

kunnat tillföra relevant information till arbetet. 

Avsikten var att i första hand använda artiklar som rör sjuksköterskor inom någon form av 

akutvård (IVA-, akut- eller ambulanssjukvård). Tillräckligt med material återfanns dock inte 

med enbart dessa yrkesgrupper varför sex stycken artiklar, som bedömts av författaren som 

allmängiltiga för sjuksköterskor, har valts att inkluderas. Artiklar som rör läkare av olika grad 

samt där det inte framgår att det gäller enbart sjuksköterskor, har exkluderats. Enda 

undantagen mot detta är yrkeskategorin ”Prehospital providers” som inte är sjuksköterskor 

men ingick i undersökningen då yrket och ansvaret motsvarar svenska sjuksköterskors i 

ambulans. Under arbetes gång har heller inte några skillnader i resultat kunnat ses mellan 

sjuksköterskor och ”prehospital providers”. I Parsurham m.fl. (2008) där 2/3 av de undersökta 

var sjuksköterskor visade inte heller på några avvikande resultat. Fördel här var även att 

yrkeskategorierna var bedömda var för sig. I föreliggande arbete har författaren valt att när 

inte andra termer används kommer ”trötthet” användas som samlingsbegrepp för 

”utmattning”, ”dåsighet”, ”trötthet” och ”sömnighet”. 
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Det föreligger även en risk att inkludering av olika yrkeskategorier (prehospital providers, 

IVA-sjuksköterska, akutsjuksköterska etc.) kan ge ett missvisande resultat, men då varje 

artikel noggrant granskats för att avgöra om de kunnat ses som representativa för 

sjuksköterskor i form av arbetsuppgifter, arbetstider etc. har risken minimerats. 

Artiklarna innehåller enkätstudier över upplevelser, loggboksföring med upplevelser och 

statistik förd över gjorda/upptäckta felhandlingar samt bearbetning av data insamlad vid 

tidigare studie. En observationsstudie (Parshuram et al., 2008) har också medtagits, då denna 

vid genomläsning visade sig innehålla intressant information gällande trötthet och 

felhandlingar. I tre av artiklarna, Barker och Nussbaum  (2001), Dorrian m.fl. (2006) och 

Fallis m.fl. (2011) var antalet deltagare förhållandevis få. Dessa anses ändå betydelsefulla och 

samtliga har en väl beskriven urvalsprocess och metoddel där det låga medverkarantalet 

beaktats. Endast fem av artiklarna har efter genomgång utifrån Berg m.fl. (1999) samt 

Willman m.fl. (2011) kvalitetskriterier, se bilaga III, bedömts hålla hög kvalitet. Ingen av 

artiklarna bedömdes ha låg kvalitet. De tio kvarstående artiklarna  bedömdes inneha 

medelkvalitet. Patterson m.fl. (2012) hade inte någon tydlig redovisning över etiska 

överväganden, vilket alla de övriga artiklarna hade. Undersökningarna, i de valda studierna är 

gjorda i USA, Storbritannien, Kanada och Australien.  

Med en studies reliabilitet menas sanningshalten av resultatet samt att det som avsetts 

undersökas också är det som undersökts (Polit & Beck, 2006). En studies validitet styrks om 

författaren tydligt har redovisat sina ställningstaganden genom hela metod-, urvals- och 

analysprocessen. Om ett resultat anses generaliserbart på andra grupper och inte enbart gäller 

för aktuell undersökning ökar även validiteten. Den som alltid slutgiltigt bedömer en studies 

generaliserbarhet är läsaren (Lundman & Graneheim, 2008).  

Svagheter i reliabilitet i denna forskningsöversikt kan möjligen återfinnas i felaktig tolkning 

av de olika trötthetsbegreppen. Validiteten har styrkts då metod, ansats och analys har 

redovisats med tydlighet. 

Enligt Kecklund m.fl. (2010) har 25 procent av de vårdförbundsanslutna i Sverige, skiftarbete 

där dag-, kvälls- och nattarbete ingår i någon kombination. I majoriteten av studierna var 

dessutom arbetstiden per vecka och månad den samma som i Sverige. Resultaten ansågs 

därför vara av relevans inom svensk sjukvård även om undersökningarna inte är gjorda i 

Sverige. En svaghet kan dock vara att olika yrkeskategorier inkluderats och att arbetsuppgifter 

till viss del kan skilja mellan både enheter och länder. De grundläggande uppgifterna för 

sjuksköterskan tolkades dock vara samma i Sverige, som i valda studiers ursprungsland. 

Därför anser författaren till föreliggande arbete att resultatet går att generalisera. 

Resultatdelarna analyserades och sammanställdes utifrån syftet och problemformuleringen vid 

genomläsning under tiden 2011-12-22 till 2012-01-25. Insamlandet begränsades till de artiklar 

som antingen i titeln eller i abstract, antytt att innehållet berör trötthet hos sjuksköterskor och 

patientsäkerhet. Möjligen hade andra sökord kunnat användas och bidragit till ytterligare 

material. Kvaliteten på de valda källorna var svåra att bedöma. Varje artikel 

kvalitetsgranskades noggrant innan de inkluderades för analys, se bilaga III, och har 

presenterats i en matris för bättre överskådlighet, se bilaga II.  
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Kategorier identifierades och sammanställdes under rubriker som enligt författaren lämpade 

sig för de funna kategorierna. Analysmetoden anses av författaren ha varit lämplig för denna 

studie.  

Resultatdiskussion 

Typ av skift 

Resultatet visade att kvällsskift gav upphov till högre fysisk och mental trötthet jämfört med 

dagskift och nattskift. Ren nattjänstgöring tycktes vara mer fördelaktigt än kvällstjänstgöring 

och tre-skiftstjänstgöring sett ur ett subjektivt fysiskt och mentalt trötthetsperspektiv (Dorrian 

et al., 2006;  Barker & Nussbaum 2011a). Scott m.fl. (2006b) visade att knappt hälften av 

rapporterad sömn/dåsighet inträffade dag- och kvällstid, med en något ökad frekvens under 

eftermiddagstimmarna fram till cirka 18:00. Dock representerade dag- och kvällstid 

tillsammans betydligt fler timmar än nattimmarna och den andra, dryga, hälften av de 

rapporterade sömn- och dåsighetsperioderna inträffade just nattetid mellan 02:00-04:00. 

Felhandlingar som kan kopplas till patientsäkerhet gjordes dock mest frekvent i Dorrian m. fl. 

(2006) studie under skift som understeg åtta timmar och främst dagtid/dagskift. De 

tydliggjorde dock att 84,7 procent av skiften de studerat som understeg åtta timmar, var just 

dagskift. Hänecke m.fl. (1998) kunde i sin undersökning inte säkerställa under vilken tid på 

dygnet de medverkande i undersökningen begick flest felhandlingar/råkade ut för flest 

olyckor. Kecklund m.fl. (2010) påvisade dock att felhandlingar, olyckor och säkerhetsbrister 

oftast skedde i samband med, eller efter nattarbete. 

Utifrån detta kan ingen slutsats dras att subjektiv fysisk och mental trötthet och felhandlingar 

hänger ihop då sjuksköterskor som jobbar dagtid/har ett dagskift upplever subjektivt lägre 

mental och fysisk trötthet än de som/än när de jobbar kvälls- eller nattskift som Dorrian m. fl. 

(2006),  Barker och Nussbaum (2011a) och Scott m. fl. (2006b) samtliga påvisat. 

Vaksamheten och upptäckten av andras fel var dock högre under kvällsskift än under dagskift. 

Möjligen kan slutsatsen dras att nätter ofta är lugna och därmed inte genererar det ökade antal 

möjliga felhandlingar som ett dagpass gör. Dagpass kan misstänkas erbjuda den högsta 

belastningen med medicinadministrering, behandlingar, undersökningar, vakna patienter, 

ronder och anhörigkontakt. Detta torde kunna öka både frekvens och risk för misstag. 

Kvällsskift var det arbetspass som rapporterades erbjuda mest vila innan passets start. Kanske 

är detta ett skäl till att andras misstag upptäcktes i kombination med att fler misstag faktiskt 

tycks begås under dagtid, före kvällsskiftets start. Ytterligare en förklaring kan vara att det 

handlar om ”sömnighet” under kvällstid, vilket enligt Åkerstedt och Wright (2009) i så fall 

avhjälps med ökad aktivitet och därmed kan botas enbart genom att vara aktiv. Med tanke på 

dygnsrytm och den hormonella påverkan kvällstid torde detta kunna vara en rimlig förklaring. 

Kunert m.fl. (2007) visade att nattsköterskorna i deras studie vittnade om en högre trötthet 

under sitt arbetspass än vad dagsköterskorna gjorde. De upplevde sig även tröttare dagtid, 

möjligen av naturliga själ, samt rapporterade om en sämre sömnkvalitet än dagsköterskorna. 

Detta skulle kunna förklaras med vad Ulfberg (2010) beskriver. Enligt Ulfberg (2010) är 

avsteg från vår naturliga dygnsrytm (circadian) och försök till sömn under dagtid ofta 

förknippat med problem då det dels kan vara svårare att somna, dels blir sömnen oftast kort 

och ytlig.  
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Mc Coy och Strecker (2011) påtalade också vikten av när på dygnet tillfälle ges för 

återhämtningssömn. Återhämtningen var beroende av flera faktorer som exempelvis tidpunkt 

och typ av sömnlöshet. Åkerstedt och Wright (2009) och Hartenbaum och Phyllis (2011) 

framhöll även de att arbete som innebar att man är vaken på natten och sover på dagen, som 

vid exempelvis skiftarbete inom vården, krävde att man går emot den biologiska sömn- och 

vakenhetsperioden.  

Nattsömn 

En relation mellan sömn och upplevd trötthet på jobbet kan identifieras. Barker och 

Nussbaum (2011a), Scott m.fl. (2010) och Patterson m.fl. (2010) visade alla på att 

nattsömnens längd hade stor betydelse och inverkan på framför allt den fysiska och mentala 

tröttheten under ett efterföljande arbetspass. En nattsömn som understeg sex timmar tycks 

vara tydligt förenat med en ökad grad av trötthet under arbetsdagen som följer. De förenade 

resultaten visade att sex till nio timmars sömn innebar lägre grad av subjektivt upplevd 

trötthet än fem till sex timmars nattsömn. Detta är även väl i linje med de resultat som enligt 

Ulfberg (2010) observerats gällande objektivt mätt trötthet. Han visade att en sömnlängd på 

sex timmar per natt, eller kortare, under några dygn gav samma kognitiva effekter som 

fyrtioåtta timmar helt utan sömn. Det kunde uppträda som nedsatt koncentrations- och 

prestationsförmåga samt reducerad minnes- och tankeförmåga. Scott m.fl. (2010), Dorrian 

m.fl.(2006) och Parsham m.fl. (2008) kunde visa på en signifikant ökning av felhandlingar i 

patientarbetet när nattsömnen var förkortad. I inledningen påvisades att akut sömnbrist 

uppbyggd under en enstaka natt orsakade funktionsnedsättningar på minne, vakenhet och 

prestationsförmåga i större skala än vad ackumulerad sömnbrist gjorde. Ackumulerad 

sömnbrist gav dock ofta mer påtagliga objektiva inskränkningar i prestationsförmågan än vad 

som subjektivt upplevdes (Hartenbaum & Phyllis, 2011). Här skulle minne och vakenhet 

kunna tolkas vara delar av fysisk- och mental trötthet. Inskränkningar i prestationsförmåga 

torde däremot kunna tolkas som handlingar som inte blir som avsetts och därmed kunna 

räknas som felhandling. 

Resultatet i studien av Dorrian m.fl. (2006) visade att risken för felbehandlingar minskade 

med 27 procent för varje extra timmes sömn innan ett arbetspass. Den genomsnittliga 

nattsömnen då fel gjordes uppmättes till strax över sex timmar. Sömnen innan arbetspass då 

andras fel upptäcktes låg i genomsnitt på cirka åtta och en halv timme. En skillnad tycks dock 

föreligga mellan effekter av upplevd trötthet och effekter av den påverkan på kroppen som 

uppstår vid för lite sömn. Som även nämnts ovan hade de undersökta sjuksköterskorna längst 

tid för återhämtning och bäst sömn inför kvällstjänstgöring. Ändå var det just detta skift där 

högst subjektivt upplevd trötthet rapporterades. Risken för felhandlingar var lägst och chansen 

att upptäcka andras misstag var störst. Det tycks vara så att sambandet mellan dålig nattsömn 

och subjektiv upplevd mental och fysisk trötthet kan bevisas liksom sambandet mellan 

nattsömn och felhandlingar. Att bevisa ett samband mellan subjektivt upplevd fysisk och 

mental trötthet och felhandlingar tycks dock svårare. Patterson m.fl. (2012) visade trots allt på 

ett starkare samband mellan subjektivt upplevd trötthet och patientrelaterade felhandlingar än 

dålig sömnkvalitet och felhandlingar.  
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Tilläggas bör också att de som rapporterade starkt upplevd subjektiv trötthet var de som 

jobbade heltid där 24 timmarstjänstgöring ingick, vilket också borde kunna innebära att 

förkortad sömn är en stor post i den sammanlagda sömnkvaliteten. Resultatet, med ökade 

felhandlingar, kunde också sammanlänkas med ålder och erfarenhet samt antal arbetspass 

utförda i sträck. Enligt Ulfberg (2010) gav sömnbrist inom andra yrkesområden, med 

tjugofyra timmars vakenhet, påverkan på koncentrationsförmågan på samma sätt som en 

alkoholkoncentration på 1 promille. 

Svårigheter att hålla sig vaken på jobbet beskrevs av Kunert m.fl. (2007), Dorrian m.fl. (2006) 

och Fallis m.fl. (2011). Scott m.fl. (2010) kunde vid implementeringen av ett 

motåtgärdsprogram vid trötthet se att felhandlingar i patientarbetet sjönk signifikant med en 

förlängd nattsömn. Episoder av trötthet/sömnighet kunde fortsatt ses men inte av samma 

allvarlighetsgrad som innan implementeringen. I programmet ingick även möjlighet till korta 

sovstunder på arbetstid vilket ytterligare reducerade framförallt sömnighet/dåsighet. Fallis 

m.fl. (2011) påvisade liknande resultat där sömn på jobbet upplevdes som uppfriskande och 

den subjektiva känslan av ökad patientsäkerhet förbättrades. Inga mätbara skillnader i 

felhandlingar kunde dock ses före och efter en sovstund. Längre sömn har dock påvisat 

minskad risk för felhandlingar vilket borde innebära att om den sammanlagda sömnen 

förlängs, ökar säkerheten. Här ska man dock ha i åtanke vad Ulfberg (2010), Mc Coy och 

Strecker (2011), Åkerstedt och Wright (2009) och Hartenbaum och Phyllis (2011) redovisade 

om just återhämningssömn och när den äger rum. Fallis m.fl. (2011) menade vidare att 

upplevelsen av sömn på jobbet dock inte upplevdes som positiv av alla och vittnar om 

upplevelser som svårigheter att vakna till och känslan av dåsighet. Scott m.fl. (2010) beskrev 

skuldkänslor gentemot patienten då “tupplurarna” ansågs ta tid och fokus från denna.   

Längd på arbetsdag och veckoarbetstid 

Tittar man på arbetspassets längd, veckoarbetstid och övertid finner man dock återigen i det 

närmaste enbart negativa effekter vid ökning av dessa. Rogers m.fl. (2004) såg en tydlig 

ökning av gjorda och i tid upptäckta patientrelaterade misstag redan då arbetstiden översteg 

åtta och en halv timme. Detta stämmer väl överens med vad Hänecke m.fl. (1998) såg vid 

undersökningen av tyska industriarbetares arbetssituation. Arbetspass längre än nio timmar 

uppvisade där en statistiskt säkerställd exponentiell frekvensökning av olyckor. Rogers m.fl. 

(2004) upptäckte vidare att 12,5 timmars arbetstid i sträck innebar en tre gånger högre risk att 

göra misstag än om passet understeg åtta och en halv timme. Oavsett arbetspassets längd sågs 

en ökad risk för misstag vid övertidsarbete dock med en ytterligare ökad risk om 

grundarbetspasset översteg 12,5 timmar. Scott m.fl. (2006b) gjorde liknande upptäckt med 

nästan en fördubbling av patientrelaterade misstag efter 12,5 timmars arbetstid. Arbetstid över 

tio timmar bidrar enligt Barker och Nussbaum (2011a) till ökade trötthetsrelaterade symtom. 

Risken att somna på jobbet eller att behöva kämpa för att hålla sig vaken ökade även 

signifikant då arbetspass översteg åtta timmar och ytterligare om 12 timmar överskreds (Scott 

et al., 2006b). Hänecke m.fl. (1998) kunde i sin undersökning också se att risken för olyckor 

ökade ju senare på dagen ett arbetspass startade men inte säkerställa under vilken tid på 

dygnet de medverkande i undersökningen begick flest felhandlingar/råkade ut för flest 

olyckor.  
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Den amerikanska cohortstudien av Dembe m.fl. (2005) visade att de självrapporterade 

olycksfallen och sjukdomarna steg vid både ökad dygnsarbetstid och ökad veckoarbetstid. 

Ökningen kunde inte enbart förklaras av att mer tid spenderades på jobbet och att 

tidsökningen i sig gjorde att olycksantalet steg. Bristfällig medicinsk hantering var det som 

enligt Dorrian m.fl. (2006), Scott m.fl. (2010) och Rogers m.fl. (2004) var det vanligaste 

patientrelaterade orsaksområdet när misstag begicks. Rutinförfarande och journalföring 

riskerade också att bli bristfälligt utförda. Detta gällde således både i korrelation med 

förkortad sömn/nattsömn innan arbetspass, som visats tidigare, samt vid långa/förlängda 

arbetspass.  

Dembe m.fl.(2005) visade vidare i sin undersökning att ökad veckoarbetstid utgjorde en ökad 

olycksrisk. Trinkhoff, Geiger-Brown och Lipscomb (2007) kunde även de i sin studie påvisa 

risker i säkerhet och prestation vid förlängd veckoarbetstid men också samband med skifttyp, 

långa skift och kort vila mellan arbetspassen. Scott m.fl., (2006b) visade också att 

veckoarbetstid utgjorde en riskfaktor för misstag som kan drabba patienten. En signifikant 

ökning redan då 40 timmar överträddes kunde ses. Rogers m.fl. (2004) såg en ökning av 

misstag då 40-50 timmar överskreds. Barker och Nussbaum (2011a) såg en högre upplevd 

fysisk trötthet vid arbetsveckor som översteg 60 timmar gentemot 40 timmars arbetsvecka. 

Scott m.fl. (2006b) såg en signifikant lägre kronisk trötthet vid arbetsvecka som understeg 20 

timmar jämfört med 40-timmarsvecka och mer. Således finns ett samband mellan förlängd 

arbetstid, misstag och upplevd trötthet. Veckoarbetstid och förlängda arbetspass har 

signifikant visat sig utgöra riskfaktor för patientrelaterade misstag men förekommer också i 

samband med en subjektiv trötthet. Någon signifikant korrelation mellan subjektiv upplevd 

trötthet och antalet begångna misstag återfinns dock inte. Patterson m.fl. (2012) såg ett 

samband mellan långa arbetspass, kombinerat med dålig sömn och trötthet, och ett ökat 

risktagande. 

Mc Gettrick och O´Neill (2006) och Richardson m.fl. (2007) visade båda att trötthet under 

arbetstid och framför allt mot arbetspassets slut förekom vid 12 timmars arbetspass. 

Huvuddelen av personalen som undersöktes i respektive studie var dock i huvudsak nöjda 

med sin arbetstid. Några objektiva siffror på begångna fel förekom inte utan enbart 

vittnesuppgifter om nedsatt kritiskt tänkande och prestationsförmåga. Brister i dessa nämnda 

funktioner återfanns även enligt Ulfberg (2010) vid utebliven eller förkortad sömn. McCoy 

och Strecker (2011) såg vid experiment utförda på människor att när arbetsuppgifter utfördes 

under lång sammanhängande tid utan vila, påverkades den bevarade uppmärksamheten mot 

testets slut även om personen inte led av sömnbrist. Kecklund m.fl. (2010)  påvisade att 

felhandlingar, olyckor och säkerhetsbrister oftast skedde i samband med långa arbetspass 

(>12 timmar). Tankar från de undersökta förekom dock om att antalet arbetsdagar i följd bör 

begränsas för att upprätthålla patientsäkerheten. Mot bakgrund av både Scott m.fl. (2006b) 

och Rogers m.fl. (2004) kan det ändå misstänkas att antalet misstag även här ökar med 

arbetspassets längd men att personalens subjektiva upplevelse av ökad kontinuitet och inte 

minst den ökade sammanhängande ledigheten gör att upplevelsen totalt sett är positiv. Det bör 

dock tilläggas att Allen m.fl. (2001) inte såg några effekter i rutinförfarande under intubation 

vid arbetstid som översteg 12 timmar.  



21 

Kanske är så även fallet här, att ingen försämring föreligger. Rutinförfarande är dock inte det 

vanligaste misstag som begås vid vare sig förkortad nattsömn eller lång/förlängd arbetstid. 

Trötthet och prestationsförmåga 

Fysisk trötthet efter ansträngning, lång veckoarbetstid och kort nattsömn tycktes vara det som 

påverkade den fysiska och mentala prestationsförmågan i högst grad enligt Pasupathy och 

Barker (2011) och Barker och Nussbaum (2011b). Barker och Nussbaum (2011a) kunde se en 

sänkning av den subjektivt upplevda prestationsförmågan vid alla former av trötthet enligt de 

mätinstrument som användes. Tittar man på just sömnbrist som orsak till 

prestationsnedsättningen påverkade den, enligt Ulfberg (2010), allt från de basala kognitiva 

processerna såsom uppmärksamhet, vakenhet och bevarad uppmärksamhet till de mer 

avancerade funktionerna som beslutsfattande och problemlösning. Vidare var det möjligt att 

delvis kompensera för utebliven sömn genom att utnyttja och förlänga andelen nonREM-

sömn/djupsömn. Om tid för återhämtning ej gavs är symtom på den lagrade sömnbristen ofta 

nedstämdhet, irritabilitet samt koncentrations- och minnessvårigheter (Ulfberg 2010). 

Kecklund m.fl. (2010) visade också att prestationsförmåga påverkades av trötthet och 

utebliven sömn. Barker och Nussbaum (2011b) visade att fysisk trötthet påverkade den 

mentala prestationsförmågan och då främst det logiska tänkandet som ansågs väl 

sammankopplat med beslutsfattande, problemlösning, koncentrations- och minnessvårigheter. 

Mental trötthet påverkade dock inte den fysiska prestationsförmågan. Mental trötthet ensamt 

och i kombination med fysisk trötthet, gav dock en signifikant inverkan på den mentala 

prestationsförmågan enligt dem. Detta trots att ett av testerna visade på en ökad mental 

förmåga samtidigt som hög mental trötthet uppmätts. Författarna själva tror detta har att göra 

med en ökad koncentration vid viljan att lösa svåra och relevanta uppgifter. Scott, 

McNaughton och Polman (2006a) visade också på en ytterligare försämring i 

prestationsförmåga då lång vakenhet kombinerades med fysisk ansträngning, som bidrog till 

fysisk trötthet. Försämringen gentemot enbart lång vakenhet bestod vid deras undersökning i 

förstärkt sårbarhet i sinnesstämning samt försvagning av reaktionstid. Det som tycks vara det 

som ständigt återkommer i fråga om prestationsförmåga, felhandlingar och skifttyp är just 

möjligheten till och andelen sömn per dygn.   

Något som är intressant är att kvinnor generellt upplevde och uppmättes ha en högre 

förändring i trötthet och påverkan på prestationsförmåga jämfört med män i de experimentella 

testerna i Barker och Nussbaums (2011) studie. Enligt Ulfberg (2010) hade också kvinnor ett 

större sömnbehov än män men det fanns även individuella skillnader.  
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Slutsats 

Det som tycks kunna fastställas är att långa arbetspass och förkortad nattsömn inför ett 

arbetspass påverkar tröttheten hos sjuksköterskan, vilket genererar risker för 

patientsäkerheten. Att dessa två parametrar medför fara för både den anställde i sig och 

patienten anser jag kan bevisas då både studier gjorda på sjuksköterskor och andra 

yrkesarbetande belyser risker med detta. Att inskränkningar i patientsäkerheten ses främst 

genom medicinsktekniska felhandlingar följt av rutinförfaranden i storleksordning, kan också 

fastslås.  

Nattarbete bidrar till en rubbad sömncykel med en högt skattad upplevd trötthet. Kroppen 

tvingas även här att vara aktiv under en tid på dygnet den rent fysiologiskt är inställd på vila 

och sömn. Det mesta tyder på att en förkortad nattsömn påverkar felhandlingar, och därmed 

patientsäkerheten, mer än en högt skattad trötthet. Likväl finns det resultat som antyder 

motsatsen.  

Fortsatt forskning 

Resultatet finner författaren intressant för sjuksköterskor inom flera inriktningar då 

treskiftsarbete, långa nattskift, jourarbete och dygnstjänstgöring hör till ordinarie 

arbetstid/arbetsschema och samtliga risker nämnda ovan är således potentiella risker för 

sjuksköterskor i Sverige. Vidare forskning skulle kunna inriktas på framförallt upplevd 

arbetsinsats och beslutsfattande under natt- och dygnstjänstgöring inom akut- och 

ambulansverksamheten. Hur är inställningen till arbetsuppgifterna och erhåller patienten 

samma vård och säkerhet nattetid som dagtid?  
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Databas Sökord Träffar Lästa titlar Lästa abstract Urval Använda artiklar 

Pubmed Nurse fatigue critical care 47 47 8 4  6, 23, 25 

Pubmed Nurse fatigue emergency 

care 

37 37 3 0 0 

Pubmed Nurse fatigue intensive 
care 

37 37 5 1 0 

Pubmed Nurse fatigue prehospital 

care 

0 0 0 0 0 

Pubmed Nurse fatigue ambulance 

care 

1 1 0 0 0 

Pubmed Nurse sleepiness critical 
care 

4 4 1 0 0 

Pubmed Nurse sleepiness 
emergency care 

3 3 0 0 0 

Pubmed Nurse sleepiness intensive 

care 

3 3 1 0 0 

Pubmed Nurse sleepiness 

prehospital care 

0 0 0 0 0 

Pubmed Nurse sleepiness 

ambulance care 

0 0 0 0 0 

Pubmed Nurse fatigue patient 

safety 

54 54 9 4 3, 7, 13 

Pubmed Nurse fatigue patients 
safety 

28 28 4 1 22+ related 
article*. 

Pubmed Nurse sleepiness patient 
safety 

4 4 2 1 3 

Pubmed Nurse sleepiness patients 

safety 

5 5 1 0 0 

Pubmed Fatigue critical care 362 362 15 2 141, 197 

Pubmed Fatigue emergency care 404 404 10 2 3, 372 

Pubmed Fatigue intensive care 243 243 8 0 0 

Pubmed Fatigue prehospital care 10 10 2 1 5 

Pubmed Fatigue ambulance care 9 7 2 0 0 

Pubmed Sleepiness critical care 241 241 16 0 0 

Pubmed Sleepiness emergency 

care 

92 92 3 0 0 

Pubmed Sleepiness intensive care 82 82 7 0 0 

Pubmed Sleepiness prehospital 
care 

0 0 0 0 0 

Pubmed Sleepiness ambulance 

care 

0 0 0 0 0 

Pubmed Fatigue patient safety 792 792 26 1 9 

Pubmed Sleepiness patient safety 92 92 6 0 0 

*The working hours of hospital staff nurses and patient safety.  Rogers AE, Hwang WT, Scott LD, Aiken LH, Dinges DF. Health Aff 

(Millwood). 2004 

  



2 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Delta

gare 

(Bortf

all) 

Resultat Kvalite

t 

Typ 

Allen TL, 

Delbridge TR, 

Stevens MH, 

Nicholas D.   

2001 

USA 

Intubation success 

rates by air ambulance 

personnel during 12-

versus 24-hour shifts: 

does fatigue make a 

difference? 

Att undersöka om 

prestationsförmågan, mätt 

i antalet lyckade 

intubationer, skiljer sig 

om arbetspassets längd 

ökar från 12 till 24 

timmar. 

Retrospektiv studie av 

STAT MedEvac´s 

databas över genomförda 

medicinsktekniska 

moment. 

575 

(0) 

Prestationsförmågan, mätt i antalet lyckade 

intubationer, förändrades inte signifikant vid 

förlängd arbetstid från 12 till 24 timmar. 

Ingen signifikant skillnad sågs beroende på 

vilken tid på dygnet som försöket utfördes. 

I 

R 

Barker LM, 

Nussbaum MA. 

2011a 

USA 

Fatigue, performance 

and the work 

environment: a survey 

of registered nurses. 

Att undersöka uppfattad 

nivå av mental, fysisk, 

akut, kronisk och total 

trötthet hos 

sjuksköterskor. 

En tvärsnittsstudie i form 

av onlineenkät. Grad och 

typ av trötthet fylldes i 

direkt efter avslutat 

arbetspass. 

1006 

(261) 

Mental trötthet var högre än fysisk trötthet 

och akut trötthet högre än kronisk trötthet. All 

form av trötthet upplevdes av deltagarna ge 

sämre prestationsförmåga. Längre skift bidrog 

till ökad fysisk och total trötthet. 

I 

R 

Barker LM, 

Nussbaum MA. 

2011b 

USA 

The effects of fatigue 

on performance in 

simulated nursing 

work. 

Att utvärdera hypotesen 

om orsakssamband mellan 

mental- och fysisk trötthet 

samt prestationsförmåga. 

Experimentell studie där 

sjuksköterskor fick 

genomföra simulerade 

arbetsuppgifter med 

olika grad av fysisk och 

mental ansträngning. 

16 

(0) 

Allt arbete påverkade total-, fysisk- och 

mental trötthet. Hög fysisk ansträngning 

påverkade både mental och fysisk 

prestationsförmåga. Vid ett test med hög 

mental trötthet ökade mental 

prestationsförmåga. Fysisk och mental 

trötthet påverkar den fysiska och mentala 

prestationsförmågan. 

II 

CCT 

Dorrian J, Lamond 

N, van den Heuvel 

C, Pincombe J, 

Rogers AE, 

Dawson D.  

2006 

Australien 

A pilot study of the 

safety implications of 

Australian nurses' 

sleep and work hours. 

Att undersöka samband 

mellan arbetstid, sömn, 

trötthet och 

felhandlingar/fel hos 

sjuksköterskor. 

Loggbok/dagbok skrevs 

av sjuksköterskor efter 

varje arbetspass där 

arbetstid, antal timmars 

sömn och felhandlingar 

antecknades. 

23 

(0) 

Hög mental och fysisk trötthet vid kvälls- och 

nattskift. Sjuksköterskan fick kämpa för att 

hålla sig vaken vid 36% av skiften. Fel och 

nära fel var beroende av nattsömnens längd 

liksom även upptäckten av fel som gjorts av 

andra. Flest fel gjordes under dagskift. 

II 

R 
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Fallis WM, 

McMillan DE, 

Edwards MP 2011 

Kanada 

Napping during night 

shift: practices, 

preferences, and 

perceptions of critical 

care and emergency 

department nurses.    

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar, 

erfarenheter och 

ev.säkerhetsproblem 

relaterat till sömn under 

nattskift. 

Kvalitativ deskreptiv 

intervjustudie där 

intensivvårds- och 

akutsjuksköterskor 

intervjuades om sina 

erfarenheter av sömn och 

vakenhet under nattskift. 

13 

(0) 

Alla utom två av sjuksköterskorna ansåg att 

sömn under nattskift ökade personlig hälsa 

och patientsäkerhet. Dock finns flertalet 

hinder i verksamheten för planerad sömn, i 

form av personaltäthet och patientens behov. 

II 

K 

Kunert K, King 

ML, Kolkhorst 

FW.  

2007 

USA 

Fatigue and sleep 

quality in nurses. 

Att undersöka skillnader I 

uppfattning av trötthet 

mellan sköterskor som 

jobbar dag- respective 

nattskift. 

Deskriptiv kohortstudie. 

Enkät med skalor som 

mäter trötthet skickades 

till sjuksköterskan och 

fylldes i under ett 

tillfälle. 

190 

(8) 

Nattsköterskor i jämförelse med 

dagsköterskor upplevde signifikant högre 

trötthet och sämre sömnkvalitet.  

II 

R 

McGettrick KS, 

O'Neill MA.  

2006 

UK 

Critical care nurses--

perceptions of 12-h 

shifts. 

Att finna akut- och 

intensivvårdssköterskors 

uppfattning om 

tolvtimmarsskift. 

Semistrukturerad 

enkätstudie initialt och 

senare i fas 2 

fokusgruppdiskussion. 

80 

(26) 

Fas2 

6 (0) 

Över lag var sjuksköterskorna nöjda med 12 

timmarsskift när det gällde både patientvård, 

tillfredställelse samt möjligheten till längre 

ledighet och mer tid med familjen. 

Nackdel var att personalen kände sig trötta på 

jobbet. Kritiskt tänkande och 

prestationsförmåga upplevdes nedsatt. 

Ökad kontinuitet och bättre relation till 

anhöriga. 

II 

R 

Parshuram CS, To 

T, Seto W, Trope 

A, Koren G, 

Laupacis A. 2008 

Kanada 

Systematic evaluation 

of errors occurring 

during the preparation 

of intravenous 

medication. 

Att identifiera faktorer vid 

infusionstillredning för att 

förebygga mot medicinska 

feldoseringar. 

Observationsstudie i 

strukturerad ickeklinisk 

miljö. 

118 

2/3 RS 

(0) 

Resultatet visade samband mellan sömnbrist 

de senaste 24 timmarna innan testet och 

felaktig beredning av infusionen. Det gick 

också att se att de med kortare erfarenhet 

oftare blandade rätt. Högst risk för fel var vid 

tillredning av lösningar med höga 

koncentrationer eller vid lösningar för 

administrering av mycket små doser. 

II 

CCT 
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Pasupathy KS, 

Barker LM.  

2011 

USA 

 

Impact of Fatigue 

on Performance in 

Registered Nurses: 

Data Mining and 

Implications for 

Practice.  

Att finna en omfattande 

förståelse för sambandet 

mellan olika grader och 

typer av trötthet och 

upplevd 

prestationsförmåga. 

Onlineenkätundersöknin

g utförd efter avslutat 

skift. 

1006 

(261) 

En entydig trend sågs med sjunkande upplevd 

prestationsförmåga vid högre upplevd mental 

trötthet. 

Fysisk ansträngning var den mest signifikanta 

förutsägbara faktorn för en minskad upplevd 

prestationsförmåga. 

I 

R 

Patterson PD, 

Weaver MD, Frank 

RC, Warner CW, 

Martin-Gill C, 

Guyette FX, 

Fairbanks RJ, Hubble 

MW, Songer TJ, 

Callaway CW, 

Kelsey SF, Hostler D.   

2012 

USA 

Association 

between poor sleep, 

fatigue, and safety 

outcomes in 

emergency medical 

services providers.   

Att bestämma sambanden 

mellan dålig sömnkvalitet, 

trötthet och 

självrapporterade 

säkerhetsresultat hos 

akutsjuksköterskor 

Tvärsnittsstudie. 

Onlineundersökning. 

Frivillig undersökning. 

Ombedda om deltagande 

av respektive 

bemanningsföretag,  

556 

(45) 

 

Enligt enkäten sågs ingen ökad skaderisk 

kopplat direkt till för lite sömn. Däremot var 

skaderapporteringen 2,9 gånger högre hos 

dem som hade höga poäng i 

trötthetsmätningen. Ett ökat risktagande sågs 

hänga ihop med långa skift, dålig sömn och 

självupplevd trötthet. Slutsatsen formulerar 

preliminära bevis för samband mellan dålig 

sömn, trötthet och säkerhet. 

 

I 

R 

Patterson PD, 

Suffoletto BP, 

Kupas DF, Weaver 

MD, Hostler D. 

2010 

USA 

Sleep quality and 

fatigue among 

prehospital providers. 

Att undersöka 

sömnkvalitet och dess 

samband med alvarlig 

trötthet hos sjuksköterskor 

inom prehospital vård och 

ambulanspersonal 

(paramedics). 

Tvärsnittsstudie i 

samband med större 

konferens. Uppskattat 

antal deltagare på 

konferensen var ca. 1300 

personer. 

119 Ett tydligt samband kunde ses mellan dålig 

nattsömn och höga trötthetspoäng. Nästan 

hälften av deltagarna rapporterade 

svår/allvarlig trötthet. Vanligast var denna 

trötthet bland dem med längst erfarenhet och 

flest arbetsår. 

II 

R 

Richardson A, 

Turnock C, Harris 

L, Finley A, 

Carson S. 2007 

UK 

A study examining the 

impact of 12-hour 

shifts on critical care 

staff.   

Att undersöka inverkan på 

intensivvårdssjukskötersk

or vid införandet av 12 

timmarsskift.  

Fokusgruppdiskussion 

med 16 personer som 

gav teman att 

sammanställa en enkät 

av. 

Fas 1 

16 

(0) 

Fas 2 

147 

(63) 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att 

planeringen för patienten förbättrades. Likaså 

förbättrades kontakten med anhöriga med 

ökad kontinuitet. Personalen medgav dock 

trötthet och motivationsbrist mot 

arbetspassets slut. Säkerheten var också 

beroende av vila mellan passen. En säker 

viloperiod mellan dagskift bedömdes vara 24 

timmar. Mellan växlingarna från natt- till 

dagskift ansågs viloperioden behöva vara 48 

timmar. Åttiosju procent av de undersökta 

sjuksköterskorna ansåg att en stor fördel med 

12 timmars arbetsdag ledde till bättre 

kvalitetstid med familj då kontinuiteten på 

ledigheten förbättrades. 

II 

R 
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Rogers AE, 

Hwang WT, 

Scott LD, Aiken 

LH, Dinges DF. 

2004 

USA 

The working hours 

of hospital staff 

nurses and patient 

safety.   

Att undersöka 

sambandet mellan 

arbetstid/ökad arbetstid 

och patientsäkerhet. 

Dagboksstudie. 

Sjuksköterskor fick 

föra loggbok under 2 

veckor över arbetstid 

(tid på dygn och antal 

timmar) samt fel eller 

nära fel. 

891 

(498) 

Arbetspassets längd, övertid och 

veckoarbetstid hade en signifikant effekt 

på antalet misstag som gjordes. En 

ökning av misstag kunde ses redan efter 

8,5 timmar. Efter 12,5 timmar var risken 

att göra fel av något slag tre gånger högre 

än vid arbetsskift <8,5 timmar. Övertid 

ökade risken för misstag oavsett hur långt 

grundskiftet innan var. Fler misstag 

skedde dock om övertiden kom efter ett 

långt skift och var signifikant ökat om 

skiftet innan varat <12,5 timmar.  

Om arbetsveckan översteg 40 och 50 

timmar ökade detta risken signifikant för 

att göra misstag eller vara nära att göra 

misstag. 

II 

R 

Scott LD, 

Hofmeister N, 

Rogness N, 

Rogers AE.  

2010 

USA 

An interventional 

approach for patient 

and nurse safety: a 

fatigue 

countermeasures 

feasibility study. 

Att undersökning och 

utvärdera införandet av 

ett motåtgärdsprogram 

vid trötthet hos 

sjuksköterskor. 

Engrupps pretest-

posttest vid 2 veckor 

före intervention, 4 

veckor efter påbörjad 

intervention och 3 

månader efter avslutad 

intervention. 

 

62 

(15) 

Alertheten ökade efter införandet men 

sjuksköterskorna fortsatte att ha episoder 

av sömnighet.  Däremot kunde man se att 

alvarlighetsgraden av sömnigheten sjönk. 

Antalet fel eller nära fel sjönk signifikant 

jämfört med innan programmet 

genomfördes. De vanligaste felen var att 

fel medicin gavs till fel patient samt 

andra medicinska felhandlingar. Dålig 

sömnkvalitet tillsammans med 

otillräcklig sömn utgör en signifikant risk 

för att uppleva akut och kronisk trötthet 

samt felhandlingar i arbetet med och 

kring patienten. 

 

II 
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Scott LD, Rogers 

AE, Hwang WT, 

Zhang Y.  

2006 

USA 

Effects of critical care 

nurses' work hours on 

vigilance and patients' 

safety.   

Att undersöka 

arbetsmönster hos 

intensivvårdssjukskötersk

or samt avgöra om det 

finns ett samband mellan 

antalet arbetade timmar 

och felhandlingar. Vidare 

var avsikten att även mäta 

om arbetstiden har negativ 

påverkan på vakenheten. 

Dagboksstudie. 

Sjuksköterskor fick föra 

loggbok under 2 veckor 

över arbetstid, övertid, 

ledighet och 

sömn/vakenhetsmönster. 

Utrymme att beskriva 

eventuella felhandlingar 

fanns också. 

1148 

(646) 

Dåsighet och sömn inträffade vid 40% 

respektive 23% under tiden 06:00-00:00 

vilket visar att det inte är enbart nattetid 

trötthet uppstår. Huvuddelen av sömn- och 

dåsighetesepisoderna låg dock mellan 02:00-

04:00 (>300 av 479). 27% av 

sjuksköterskorna rapporterade minst ett 

misstag begånget fel undertestperioden. 38% 

redogjorde för att de var nära att göra misstag. 

Längre arbetsskift visade sig öka risken för 

misstag och nära misstag samtidigt som 

sjuksköterskans vaksamhet (vigilance) sjönk, 

dock ej signifikant. Riskan att göra ett 

misstag nästan fördubblades när arbetstiden 

var 12,5 timmar eller mer. Att arbeta mer än 

40 timmar per vecka visade på en signifikant 

ökning i både misstag och nära misstag. De 

som arbetade mer än 12,5 timmar per 

arbetspass var de som oftast rapporterade att 

de fick kämpa för att hålla sig vakna på 

jobbet. Risken att somna på jobbet nästan 

fördubblades när arbetstiden översteg 8 

timmar och ökade ytterligare när 12 timmar 

överskreds. 

I 

R 
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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, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagre 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Mätskalor och instrument som nämns i texten. 

 

Breif Fatigue Inventory (BFI) används för att mäta subjektiva uppfattningen av 

allvarlighetsgrad av trötthet (Kunert, King & Kolkhorst, 2007) 

Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) skiljer dålig och bra sömn åt genom att mäta 

exempelvis sömnlängd, sömnkvalitet och trötthet dagtid (Patterson et al., 2012). 

Swedish Occupational Fatigue Inventory (SOFI) som mäter fyra dimensioner av trötthet 

relaterat till arbete: Brist på energi, brist på motivation, fysisk ansträngning och fysiskt 

obehag (Pasupathy & Barker, 2011).  

Fatigue-related Symptoms Questionnaire (F-RSQ) mäter fysisk och mental trötthet 

(Pasupathy & Barker, 2011).   

The Fatigue Scale (FAS) mäter total trötthet (Pasupathy & Barker, 2011). 

Chi-square Automatic Interaction Detection (CHAID) en avancerad undersökande 

algoritm för att se samband mellan variabler (Pasupathy & Barker, 2011).   

 


