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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Sömnen är viktig för att människan ska kunna fungera optimalt. Nattetid utsöndras 

hormonet melatonin som gör kroppen trött, vilket försvårar skiftarbete. Några av världens 

största olyckor har skett under just de timmar kroppen biologiskt är som svagast. Att vara trött 

kan även jämföras med att ha en mindre mängd promillehalt av alkohol i blodet. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sömnbrist hos omvårdnadspersonal påverkar 

vårdkvalitén och därmed patientsäkerheten 

Metod: Uppsatsen gjordes som en litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar genomförda 

med antingen kvantitativ eller kvalitativ metod inkluderades. Artiklarna kvalitetsgranskades 

och analyserades med hjälp av en analysmall. 

Resultat: Av analysen framkom att långa arbetspass ledde till sömnbrist som i sin tur 

påverkade patientsäkerheten negativt då risken för att omvårdnadspersonalen skulle göra 

misstag ökade.  

Slutsats: Roterande skiftjobb och nattskiftsarbete är oundvikligt inom sjukvården då många av 

patienterna behöver vård dygnet runt. Sömnbrist är ett problem värt att uppmärksammas då 

det ger konsekvenser för både personal och patienter. Att vara ouppmärksam är en del av 

sömnbristen och det kan orsaka patienterna vårdlidande när omvårdnadspersonalen begår 

onödiga misstag. 
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INLEDNING 
 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar samt olika sommarjobb har vi båda stött på 

olika former av skiftarbete. Vi påverkades särskilt av detta under de praktiker vi hade en bit 

att resa. Sen hemkomst efter ett kvällsskift samt för tidig uppstigning dagen efter gjorde att vi 

inte kände oss utvilade. Vissa kvällar var det svårt att släppa tankarna kring arbetet, då 

vetskapen om att vi bara några timmar senare återigen skulle finnas på plats pigga och glada, 

redo att ta oss an samma problem som lämnades kvällen före. Det har även funnits tillfällen 

då det inte var läge att släppa det arbete som låg i händerna, en patient som ville prata, en 

anhörig som ville fråga eller en överrapportering som inte blev klar. Vi har båda känt av både 

fysisk och psykisk skillnad i arbetet efter en natts ofullständig sömn jämfört med ett 

arbetspass där arbetet utförts när vi varit pigga och utvilade. Därför ville vi undersöka ämnet 

närmare utifrån annan omvårdnadspersonal, för att se om detta är ett problem på flera ställen 

och om det är ett vanligt sådant. 
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BAKGRUND 
 

Sömn är brist på vakenhet. Detta påstod den grekiske filosofen Aristoteles på sin tid och långt 

in på 1900-talet levde denna syn på sömnen kvar, vilket kan vara anledningen till att så 

mycket fortfarande är oklart om den. Trots att människan sover ungefär en tredjedel av sitt liv 

har det i förhållande till det inte forskats mycket. En mängd forskningsresultat har 

framkommit de senaste 30 åren men det är fortfarande mycket om sömnen som inte är utrett. 

Det är bekräftat att bland annat flera livsnödvändiga funktioner aktiveras under sömnen, till 

exempel immunförsvaret. Insöndringen av vissa hormoner såsom testosteron och prolaktin 

ökar samtidigt som insöndringen av andra hormoner, till exempel kortisol och TSH, minskar. 

Under sömnen ägnar hjärnan sig åt uppbyggnadsprocesser och kan då inte medvetandegöra 

oss om vad som händer runt omkring. Ny information kan inte heller tas in under sömnen men 

den inlärning som skett under vår vakna tid sätter då djupare spår i hjärnan (Åkerstedt, 2002). 

 

Sömnen brukar delas in i fem olika stadier som tillsammans bildar en sömncykel. Olika 

funktioner i kroppen aktiveras under de fem stadierna. I första stadiet pendlar den sovande 

mellan sömn och vakenhet och är då väldigt lätt att väcka. I det andra stadiet sker ungefär 

hälften av den totala sömnen, där sjunker blodtrycket och kroppstemperaturen och även 

hjärtfrekvensen minskar samtidigt som andningen blir ytligare. Stadium tre och fyra räknas 

som en djupare sömn, då kroppen är avslappnad och knappt rör sig. Det är också här större 

delen av dygnets totala mängd tillväxthormon insöndras. Efter 15-40 minuters djupsömn kan 

kroppen plötsligt gå tillbaka till stadium två för att sedan gå till det femte stadiet som kallas 

för REM-sömn. REM står för ”Rapid Eye Movement” och det är under detta stadium 

drömmarna tar plats. Efter ungefär 80-100 minuters total sömn är den första sömncykeln slut 

och nästa kan påbörjas. Vanligtvis fortsätter sömncykeln sedan såhär i tre-fyra omgångar till 

under natten (Åkerstedt, 2002).  

 

 ”Dygnsrytmens lägsta punkt” sker mellan klockan två och klockan sex på natten (Howard, 

2005). Denna dygnsrytm är styrd av jordens rytm av ljus och mörker och därför ingenting 

som går att påverka genom att tränas bort eller vänjas av med (Blachowicz & Letizia, 2006). 

Dygnsrytmen är svår att korrigera och medför därför att skiftarbete är komplicerat, då 

glödlampan har förlängt arbetsdagen, men inte människans biologiska dag. Människan är ett 

djur som enligt sin biologiska natur är programmerat att sova på natten (Howard, 2005). 

Hjärnan utsöndrar hormonet melatonin när det är mörkt ute och det gör oss sömniga oavsett 

om vi sover eller är vakna. Ämnet utsöndras enligt kroppens eget schema, enligt 

dygnsrytmen. Vid midnatt är utsöndringen starkast och avtar sedan gradvis fram till morgonen 

och när vi utsätts för dagsljus (Sand, Sjaagard & Haug, 2004) . Om vi då sover på dagen 

saknar vi en stor dos melatonin och sover därför sämre. Dawson och Reid (1997) visar i sitt 

test att en person som varit utan sömn i 24 timmar har en reaktionsförmåga liknande en 

person med 0,1 ‰ alkoholhalt i blodet. Detta kan liknas vid fatigue, ett tillstånd som kan 

uppstå efter en natts dålig sömn och som bland annat innebär minskad inlärningsförmåga, 

försämrad problemlösningsförmåga, försämrat minne, avtagande i motivation, trötthet och 

slöhet (Howard, 2005; Muecke, 2004). Nationalencyklopedins (2009) översättning av fatigue 

från engelska till svenska blir ”trötthet; utmattning”. Begreppet fatigue kommer i denna 

litteraturstudie att användas i sin ursprungliga form, då det inte finns en lika omfattande 

översättning på svenska. Muecke (2004) menar att en person som är påverkad av fatigue 

oftast inte märker det själv, men det kan leda till ödesdigra konsekvenser för både de 

drabbade och personer i deras närhet, till exempel sjuksköterskor och deras patienter.  
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I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns krav på hur god vård ska bedrivas. Detta innebär 

bland annat att ge patienten trygghet och säkerhet i vården, att respektera patienten och skapa 

bra kontakt mellan patienten och personalen. Socialstyrelsen (2005) har utformat en 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskeyrket, där det bland annat står att sjuksköterskan ska 

följa riktlinjer, författningar och rutiner gällande yrkesutövandet, kunna hantera 

medicintekniska produkter utifrån dessa samt hantera läkemedel på ett lämpligt sätt. 

 

I forskning utanför sjukvården har fatigue visat sig bidra till några av de största olyckorna i 

världen. Några exempel på detta är kärnreaktorerna Chernobyls och Three Mill Islands läckor 

som båda skedde mellan tre och fem på natten, under dygnsrytmens svagaste tid, samt 

oljefartyget Exxon Valdez 42 000 kubikmeter stora oljeläcka (Howard, 2005; Folkard & 

Tucker, 2003). I en rapport från National Transportation Safety Board (1990) i USA tas ett 

exempel upp ifrån 1985 när en traktor med släp kolliderade med bakänden på en skolbuss 

nära Tuba City, Arizona. Av de 32 passagerarna var det bara fyra som klarade sig utan skador. 

Olyckan utreddes och det visade sig att den var en följd av förarens kroniska fatigue som 

utvecklats ifrån en tids brist på sömn. Sömnbristen var en följd av hans övertid och 

oregelbundna arbetstider. 

 

Var tredje person är periodvis drabbad av sömnproblem. Anledningar kan bland annat vara 

stress, värk, rökning eller sena måltider. Kvinnor drabbas i högre grad än män. Risken att 

drabbas av sjukdomar ökar med sömnproblem, till exempel depression, högt blodtryck eller 

andra hjärt-kärlsjukdomar (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Något som också kan påverka hur 

bra vi sover är hur vi arbetar. Muecke (2004) skriver att som vårdpersonal är det viktigt att 

hålla sig pigg och alert hela arbetspasset för att minimera risken att misstag görs. Misstag 

inom sjukvården kan bland annat innebära att fel läkemedel ges, att fel dos läkemedel ges, att 

apparatur används fel och att patienter förväxlas För att sjukvården ska kunna fungera måste 

det finnas personal även på natten, patienterna kräver vård dygnet runt. Detta gör att en viss 

del av sjukvårdspersonalen arbetar nattskift och då sover sin nattsömn på dagen. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vårdvetenskapen krävs för att genom forskning kunna fastställa vad vårdande är. Utifrån det 

kan riktlinjer och metoder utarbetas för hur vårdandet ska bedrivas (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund 2003). En del av vårdvetenskapens innebörd 

är även att svara på frågan varför vården bedrivs och syftet är att skapa ny kunskap för att 

bana väg för nya utvecklingar och på så sätt göra förbättringar inom vårdandet (Dahlberg et 

al. 2003). Den utvecklade vårdprocessmodellen ger fokus på vårdandet, processen och 

patienten som människa. Grunden för en bra vårdprocess är en vårdrelation, där patienten är 

delaktig och tillsammans med vårdaren kan arbeta för en bra vård. ”Att vårda är att gå 

bredvid, att visa vägen framåt men inte bestämma takten eller målet” (Eriksson, 1988). För 

att tillgodose alla aspekter av människan byggs vårdandet på en helhetssyn på människan. 

Den helhetssynen innebär att se varje individ som den unika människa den är och medför att 

vi aldrig kan vårda två människor likadant, varje individ bör blir vårdad utifrån den person 

den är. Som vårdare är respekten för patienten viktig liksom att våga möta den lidande 

människan och dela oss själva med den (Eriksson, 1988).  
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Hälsa 

Hälsa är ett subjektivt begrepp som varierar mellan olika personer och som även kan variera 

för samma person mellan olika tillfällen. Hälsa behöver inte nödvändigtvis betyda friskhet 

och sundhet, utan kan upplevas även under ett sjukdomstillstånd, då varje människa har sin 

egen bild av vad hälsa innebär för just den personen. Hälsans olika aspekter är därför inte 

kopplat till sjukdom utan sammanlänkade till de olika fysiska och psykiska delarna av en 

människas liv och är helt och hållet individens egen uppfattning (Wiklund, 2003). I denna 

litteraturstudie fokuseras på sjuksköterskors hälsa relaterad till arbetssituationen. 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är ett lidande som uppstår vid avsaknad av vårdande och vid brister i vårdandet 

(Dahlberg et. al 2003; Wiklund, 2003). Det kan ofta definieras som förlust av kontroll eller av 

kränkning. Till exempel kan det innebära utebliven medicinering, inställd eller uppskjuten 

operation eller att inte bli tagen på allvar av vårdpersonal, att inte bli lyssnad till och att inte 

bli sedd. Det är ett onödigt lidande, som kan förhindras genom att vårdaren uppmärksammar 

och förändrar de omständigheter som orsakat lidandet (Wiklund, 2003).  Dahlberg et. al. 

(2003) beskriver att vårdlidande även kan vara att patienten objektifieras. Att bli sedd som en 

sjukdom, istället för en lidande människa med tankar och känslor skapar otrygghet, 

förödmjukelse och en känsla av att förlora kontrollen över sig själv.  

 

Vårdkvalité 

De aspekter av vårdkvalité som kommer att stå i fokus i denna litteraturstudie är följande: 

 

Patientsäkerhet 

Ledningssystemet har ett ansvar att ta fram och prova metoder för diagnostik, behandling och 

vård, så att patientsäkerheten tryggas. De har även ett ansvar att hitta, utforska och bedöma 

risker som finns i vårdarbetet samt åtgärda dessa när de uppstår (SOSFS, 2005:12 4:e kap 2 §, 

5 §). 

 

Bemötande 

Inom vårdarbetet är möten mellan människor en förutsättning för att vården ska kunna 

bedrivas. För att skapa goda möten mellan vårdare och patient har vårdaren ett ansvar att 

respektera patientens integritet och värdighet, samt att visa omtanke och respekt mot såväl 

patienter som närstående (SOSFS, 2005:12 4:e kap 1 §). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Vårdyrket innebär ofta skift- och nattarbete, ibland med otillräckliga mängder sömntimmar 

mellan varje skift. Det har framkommit att olyckor inom andra yrkeskategorier har uppstått 

som en följd av sömnbrist. Skiftarbetet kan även göra att vi hamnar i otakt med vår 

dygnsrytm. Att försöka förändra dygnsrytmen är svårt och inget som kan göras ofta (Howard, 

2005). Ett schema med skiftande arbetstider kan därför leda till svårigheter att sova och 

orsaka sömnbrist. Vid sömnproblem ökar risken att drabbas av sjukdomar, till exempel 

depression och hjärt-kärlsjukdomar, för att nämna några (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). För 

att kunna göra ett bra arbete bör hälsan, det psykiska och fysiska välbefinnandet, hålla så hög 

nivå som möjligt. Om omvårdnadspersonalen inte mår bra kan det vara svårt att kontinuerligt 

prestera på en hög nivå inom sitt yrke. De som inom vårdyrket blir lidande av dåliga 
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prestationer är patienterna. Vårdlidande är något som i allra högsta grad bör försöka undvikas. 

Detta är därför ett viktigt ämne att belysa, för att omvårdnadspersonalen ska kunna förbättra 

patientsäkerheten och minska vårdlidandet. 

 

Frågor som ställs i studien: 

Kan arbetstiderna orsaka sömnbrist hos omvårdnadspersonal? 

Vad ger sömnbrist för konsekvenser för omvårdnadspersonalen? 

Skapar omvårdnadspersonalens sömnbrist några konsekvenser för 

patientsäkerheten/vårdarbetet? 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva hur sömnbrist hos sjukvårdspersonal påverkar vårdkvalitén 

och därmed patientsäkerheten. 

 

 

METOD 
 
För att kunna använda ett omfattande forskningsfält genomfördes studien som en 

litteraturstudie, så att inga begränsningar till en viss plats skulle påverka resultatet, då inga 

möjligheter till att resa några längre sträckor fanns. En litteraturstudie innebär en 

sammanställning av systematiskt framsökta och kritiskt granskade vetenskapliga studier inom 

det valda området (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2010). Friberg (2006) skriver 

att materialet till en litteraturstudie är text, all form av text som är offentlig och finns att 

inhämta, till exempel böcker, rapporter, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

 

Urval 

Litteraturstudien omfattar elva vetenskapliga artiklar (se Bilaga 1), tio genomförda med 

kvantitativ metod och en genomförd med kvalitativ metod. Inklusionskriterierna var att 

artiklarnas resultat skulle matcha denna litteraturstudies syfte, att artiklarna var vetenskapligt 

godkända samt skrivna på engelska eller svenska då dessa språk behärskas av författarna till 

denna studie. De skulle handla om omvårdnadspersonal, sömnbrist och vårdkvalité. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år för att innehålla så ny 

information som möjligt, samt finnas tillgängliga i fulltext utan kostnad. 

 

Datainsamling 

Den allra senaste forskningen finns att inhämta i vetenskapliga artiklar. Dessa vetenskapliga 

artiklar är även möjliga att granska, de är bedömda av en etisk kommitté och för att nå en så 

bred spridning som möjligt är de publicerade på engelska (Friberg, 2006). 

 

Sökningar efter studier har gjorts i databaserna ELIN, Swemed+, Cinahl och PubMed (se 

Bilaga 2).  ELIN samordnar information från flera förlag, öppna e-print arkiv och databaser. 

Swemed+ är en databas som omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar, avhandlingar och 

forskningsrapporter inom vårdforskning. Cinahl innehåller monografier, doktorsavhandlingar, 

konferensabstrakt och vetenskapliga artiklar som täcker områdena omvårdnad, arbetsterapi 

och sjukgymnastik. I PubMed hittas vetenskapliga artiklar inom ämnena omvårdnad, medicin 

och odontologi. Även manuella sökningar utifrån referenslistorna på redan funna artiklar 
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gjordes för att kunna söka upp så mycket material som möjligt inom vårt område (Forsberg & 

Wengström, 2008). Den databas som efter de olika sökningarna gav mest resultat var Cinahl, 

därifrån är de flesta artiklar hämtade och det var även i denna databas sökningarna startade. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att det krävs mer än ett sökord i det 

systematiska sökandet efter vetenskapliga studier. Artikelsökningar gjordes därför med 

sökorden ”sleep deprivation”, ”performance”, ”medical errors”, ”sleep disorders”, ”patient 

safety”, ”nursing staff”, ”nurse”, ”fatigue”, ”occupational”, ”shift work”, ”care givers” och 

”mistakes” i olika kombinationer. Sökorden valdes utifrån litteraturstudiens syfte. Det 

engelska ordet ”nurse” kan innebära både undersköterska och sjuksköterska beroende på hur 

det används. ”Registered nurse” eller ”staff nurse” är en legitimerad sjuksköterska, medan en 

”enrolled nurse” är en undersköterska.  

 

Först granskades träffarnas titlar och de som inte stämde in på denna litteraturstudies syfte 

kunde väljas bort. Därefter lästes abstract till artiklar och de som ansågs stämma överens med 

litteraturstudiens syfte skrevs ut och lästes i fulltext. Detta resulterade i sex artiklar ur 

databassökningen och fem artiklar ur olika referenslistor. 

 

Kvalitetsbedömning 

Det är viktigt att granska studiernas kvalitet med kritiska ögon menar Friberg (2006 sid 109-

110).  Kvaliteten på studierna bedömdes därför utifrån en anpassad bedömningsmall av 

kvalitativa studier och kvantitativa studier från Willman et. al. (2006) (se bilaga 3). Enligt 

Willman et al. (2006) kan studierna utifrån bedömningsmallen poängsättas och omvandlas till 

procent, för att på så sätt kunna jämföra kvalitén mellan olika studier. Mallen bestod av ett 

antal frågor och studien kunde totalt få 14 poäng (kvantitativ mall) eller 15 poäng (kvalitativ 

mall). För att studien skulle vara av godkänd kvalitet var den tvungen att få 60-69% av dessa.  

För bra kvalitet beräknades 70-79 % och för hög kvalitet skulle studien få 80 % eller mer. De 

flesta av artiklarna gavs betyget bra kvalitet, två stycken gavs betyget hög kvalitet (se Bilaga 

1). Bortfallet av artiklar som inte klarade gränsen för godkänd kvalitet var 19 artiklar. 

 

Dataanalys 

För att analysera vår insamlade data användes en manifest kvalitativ analysmall av Graneheim 

och Lundman (2004). Den manifesta analysen riktar sig mot den uppenbara innebörden i 

texten, vad som står skrivet och tolkar inga underliggande betydelser av meningarna. 

Artiklarnas resultat analyserades liksom de delar av diskussionen där artikelförfattarna 

beskriver sitt resultat utifrån sitt eget perspektiv utan att ta stöd av annan forskning. 

Resultatdelarna lästes flera gånger av författarna till denna litteraturstudie var för sig, för att få 

en ordentlig översikt och förståelse. Därefter plockades meningsbärande enheter ut som 

ansågs stämma med litteraturstudiens syfte. Det innebär att meningar som representerade en 

speciell innebörd letades fram. De meningsbärande enheterna kondenserades därefter, vilket 

betyder att de kortades ner för att få fram en mer koncis mening, men med samma innebörd 

som originalmeningen. Varje meningsbärande enhet fick sedan en kod. Koden representerade 

innehållet i meningarna, en kort översikt över dess innebörd. Likartade koder bildade till slut 

olika kategorier för att få en klar översikt över det gemensamma innehållet i de olika 

studierna.  

 

Förförståelse 

Förförståelse är ett begrepp som handlar om den omedvetna uppfattningen om omgivningen, 

hur något är. Det innebär att förutfattade meningar dras, till exempel vid bemötandet av 
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personer i omgivningen, patienterna, då antaganden om patientens upplevda hälsa görs utifrån 

tidigare erfarenheter och uppfattningar om situationen. Forskaren kan därför i sin förförståelse 

aldrig vara helt objektiv (Wiklund, 2003). Detta kan påverka forskare i den mån att det är lätt 

att låta förförståelsen styra vilken del av informationen som inkluderas. Det är viktigt att 

medvetandegöra förförståelsen och dess betydelse för tankar och reflektioner. Patel och 

Davidsson (2003) beskriver att inom vissa inriktningar av forskningen är förförståelsen istället 

en stor tillgång, då förhållningssättet går ut på att tolka och förstå olika aspekter av det 

studerade fenomenet och gör att forskaren kan växla mellan olika synsätt i samma fenomen 

för att få en djupare förståelse. 

 

För att undvika inverkan av förförståelse inkluderades alla artiklar som kunde svara mot 

litteraturstudiens syfte, oavsett vad författarna ansåg om innehållet i texten. De analyserades 

var för sig av författarna för att undvika den gemensamma förförståelsens inverkan. Analysen 

genomfördes medan författarna befann sig på olika orter för att ingen diskussion kring 

innehållet skulle påverka analysprocessen. 

 

Etiska överväganden 

De artiklar som ingår i litteraturstudien är samtliga vetenskapligt granskade vilket säkerställer 

att forskningen vilar på en etisk grund i linje med Helsingforsdeklarationen. Den finns till för 

att skydda personer som deltar i forskning ifrån olägenheter, samt ser till att deltagarens 

välbefinnande värderas högre än allt annat av intresse för studien (World Medical 

Association, 2008). Trots detta har varje artikel granskats för att en egen uppfattning, kring 

huruvida studiernas etiska grund har tagits i beaktelse, skulle kunna bildas. För att få fram 

korrekt information har vi en skyldighet att inte förvanska det material vi använder oss utav, 

ej heller plagiera det andra forskare kommit fram till i sina studier. Översättningarna från 

engelska till svenska gjordes med yttersta noggrannhet för att inga språkliga missförstånd 

skulle ligga till grund för ett felaktigt resultat. De olika studierna benämner ofta sina 

informanter enbart som ”nurse”. Detta medförde att det var svårt att veta vilken sorts 

sköterska som syftades till, undersköterska eller sjuksköterska. I dessa fallen benämns dessa 

som omvårdnadspersonal, för att det inte ska uppstå några felaktigheter. Där det tydligt 

framkommit vilken typ av sköterska det handlat om, har den rätta benämningen använts. 

 

För författarnas arbetsfördelning se Bilaga 4. 

 

 

RESULTAT 
 

Analysen av den insamlade litteraturen, som bestod av elva artiklar, resulterade i följande 

kategorier: Fatigue som en konsekvens av sömnbrist, Arbetssituationens påverkan på hälsa 

och sömn samt Personalens prestationer i relation till patientsäkerhet. 

 

Fatigue som en konsekvens av sömnbrist 

Det visade sig att det fanns skillnader i hur hög fatigue var hos personalen i de olika skiften  

enligt Kunert, King och Kolkhorst (2007). Nattsjuksköterskor upplevde mer fatigue än 

dagsjuksköterskor. Nattsjuksköterskorna upplevde även att de hade sämre sömnkvalitet och 

sömntid, vilket framkom i studien av Gold et al. (1992). I samma studie beskrevs även att de 

som arbetade på roterande skift, det vill säga en blandning av kvällsskift, dagskift samt 

nattskift, upplevde sömnkvaliteten sämre och sömntiden kortare än de som enbart arbetade på 
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nattskiften. De använde också i större utsträckning sömnmedel för att kunna somna (Gold et 

al., 1992).  I en australiensisk studie, som bland annat tog upp en grupp sjuksköterskors 

sömnvanor, uppgav deltagarna att de sov fler timmar innan första nattpasset än inför det andra 

och att de också sov fler timmar innan sina kvällspass jämfört med innan sina morgon- eller 

nattpass. Flera sjuksköterskor upplevde att deras sömnstörningar berodde på arbetsrelaterade 

problem. Under ungefär en tredjedel av arbetsdagarna upplevde de problem med att somna 

och att vakna för tidigt (Dorrian et al., 2008). 

 

De som arbetade ständig natt upplevde en högre grad av kronisk fatigue än 

dagsjuksköterskorna, då de som arbetade ständig natt hade en sämre återhämtning mellan 

arbetspassen.  Även för de som arbetade på roterande skift var återhämtningen till och med 

sämre än hos dem som arbetade ständiga nattpass (Winwood, Winefield & Lushington, 2006). 

Samband hittades mellan att arbeta roterande skift eller nattskift och att ha nedsatt 

uppmärksamhet och ökad reaktionstid. Ungefär en tredjedel av dem som arbetade roterande 

skift eller nattskift brukade nicka till på arbetet minst en gång i veckan (Gold et al., 1992). I 

en svensk intervjustudie berättade omvårdnadspersonalen bland annat att när den andra 

nattronden var slut, runt två-tiden, då brukade tröttheten börja kännas i kroppen. Vid den tiden 

på natten delade de ut medicinerna, koncentrationen var vid den tiden låg och arbetet 

enformigt eftersom tabletterna måste kontrolleras flera gånger. En sköterska berättade att hon 

sett ett flertal arbetskamrater som efter klockan ett på natten var trötta, utmattade och inte 

särskilt snabbtänkta (Nilsson, Campbell & Pilhammar Andersson, 2008).  Winwood et al. 

(2006) beskrev även en koppling mellan fatigue och ålder. I studien framkom att de yngsta 

deltagarna var de som upplevde högst nivå av fatigue och att de i den äldsta åldersgruppen 

upplevde lägst nivåer av fatigue. Detta inkluderar även att sjuksköterskorna i den äldre 

ålderskategorin hade längre erfarenhet. Kunert et al. (2007) beskrev däremot att de 

sjuksköterskor som hade mer än 20 års erfarenhet upplevde en högre grad av fatigue än de 

som hade mindre än 20 års erfarenhet. Bland dem som hade mindre än nio års erfarenhet 

fanns ingen märkbar skillnad mellan dagsjuksköterskor och nattsjuksköterskor i graden av 

fatigue. 

 

Arbetssituationens påverkan på hälsa och sömn 

I en studie (Admi, Tzischnsky, Epstein, Herer & Lavie, 2008) som inriktade sig på att 

undersöka hur skiftarbete påverkade sjuksköterskors hälsa och patienternas säkerhet gjordes 

även en jämförelse mellan män och kvinnor och deras upplevelser av skiftjobb. Kvinnorna 

klagade i högre grad mer än männen över ryggvärk, bensmärtor och problem med 

sköldkörteln. När sömnstörningar jämfördes mellan de olika könen framkom att kvinnorna 

hade större problem med huvudvärk och fatigue när de vaknade samt att de brukade vakna 

upp flera gånger under sömnen. Männen klagade i sin tur på problem med snarkningar.  

Josten, Ng-A-Tham & Thierry (2003) beskriver att jämförelser gjordes mellan att arbeta nio 

timmar eller åtta timmar och då framkom att de som arbetade nio timmar klagade mer över 

sin hälsa jämfört med dem som arbetade åtta timmar. 

 

När skillnader i hälsoproblem utreddes mellan de sjuksköterskor som arbetade dagtid och de 

som arbetade i skift påträffades inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot 

påträffades skillnader när samma grupper jämfördes med fokus på sömnstörningar. De 

skiftarbetande visade sig ha större svårigheter att somna medan de som arbetade dagtid i 

högre grad led av snarkningar. Vidare delades deltagarna i studien upp i två nya grupper, 

anpassningsbara och icke anpassningsbara sjuksköterskor. De som ingick i den icke 



9 

 

anpassningsbara gruppen beskrevs som personer som ofta eller alltid klagade på svårigheter 

att somna efter skiftarbete samt att inte kunna sova utan att vakna flera gånger under sömnen. 

Anpassningsbara var de som inte ansåg sig ha dessa problem. När jämförelser mellan de två 

grupperna gjordes framkom inga skillnader när det gällde deras sjukdomshistoria eller vad de 

själva klagade på gällande sin hälsa (Admi et al. 2008). 

 

Det fanns också ett samband mellan stress och roterande skiftarbete bland 

omvårdnadspersonal. Den högsta nivån av stress hittades bland dem som arbetade i roterande 

skift, inklusive nattskift, och den lägsta nivån av stress fanns hos dem som bara arbetade en 

typ av skift under dagtid enligt Winwood et al. (2006). 

 

Genom att i en studie, som omfattade över 4000 sjuksköterskor, använda ett frågeformulär 

bedömde Suzuki et al. (2004) bland annat deras psykiska hälsa men också deras rutiner 

gällande sömn. Andelen sjuksköterskor som hade dålig psykisk hälsa var betydligt större 

bland dem som arbetade skift jämfört med dem som inte gjorde detta. Med dålig psykisk hälsa 

menas till exempel nedstämdhet. 

 

Personalens prestationer i relation till patientsäkerhet 

Det hittades signifikanta samband mellan längden på skiften och hur bra sjuksköterskorna 

presterade. I jämförelser mellan sjuksköterskor som arbetade åttatimmarsskift och 

tolvtimmarsskift presterade de som arbetade åtta timmar mycket bättre enligt den 

prestationsskala som användes i studien (Fitzpatrick, Roberts & While, 1999).  Mer än två 

tredjedelar av omvårdnadspersonalen ansåg att niotimmarsskift var mer uttröttande än 

åttatimmarsskift. När omvårdnadspersonalens prestationer mättes mellan de två skiften 

upptäcktes att både kvaliteten och kvantiteten på deras arbete den sista timmen av skiftet var 

sämre hos dem som arbetade nio timmar (Josten et al. 2003). 

 

I en undersökning, som pågick i fyra veckor och innefattade nästan 400 sjuksköterskor i USA, 

visade det sig vara mycket vanligt att sjuksköterskorna arbetade över och arbetade mer än 40 

timmar per vecka. Det visade sig att vid övertid ökade risken att göra minst ett misstag oavsett 

hur långt passet var tänkt att vara från början.  Anknytningar mellan övertid, antal arbetade 

timmar per vecka och antal gjorda misstag påträffades (Rogers, Hwang, Scott, Aiken & 

Dingers, 2004). Det framkom också att sannolikheten att göra ett misstag ökade med fler 

arbetstimmar och var två till tre gånger högre i studierna av Scott et al. (2006) och Rogers et 

al. (2004), när sjuksköterskan arbetade tolv och en halv timme eller mer i sträck. Det var flera 

som arbetade 16 eller fler timmar i sträck minst en gång under de fyra veckorna som studien 

gjordes och under den tiden begicks 199 misstag och det inträffade 213 incidenter som kunde 

ha lett till misstag (Rogers et al. 2004). Det fanns även ett samband mellan att ha dålig 

psykisk hälsa och att göra misstag på sitt arbete (Suzuki et al. 2004). 

 

Den faktor som hade starkast samband med medicinska fel var de sjuksköterskor som 

arbetade skift eller natt (Suzuki et al. 2004). Att arbeta natt/skift samt att lida av svår trötthet 

under dagen kunde knytas ihop med tillfällen då diverse apparaturer inom sjukvården hade 

använts på ett felaktigt sätt. Att vara svårt trött under dagen kunde även förknippas med att 

vara med om en olycka på arbetet samt att vara inblandad i nålstickolyckor. När olyckor med 

nålar undersöktes vidare hittades en koppling mellan de olyckorna och de personer som 

brukade använda alkohol som hjälp för att kunna somna (Suzuki, Ohida, Kaneita, Yokoyama 

& Uchiyama, 2005). Det visade sig att majoriteten av misstagen skedde under morgon- och 
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dagskiften. När det gäller incidenter som kunde ha lett till ett misstag hittades ingen skillnad 

mellan skiften, men rapporteringen av någon annans misstag var störst under kvällsskiften. 

Några samband mellan antalet timmar sömn innan skift där misstag gjordes och skift där inga 

misstag gjordes, påträffades inte (Dorrian et al., 2008). Nattpersonal berättade i 

intervjustudien av Nilsson et al. (2008) att patienter, främst äldre, trodde att personalen också 

sov på natten och vågade därför inte fråga efter hjälp för att de inte ville väcka personalen. 

 

 

DISKUSSION 
 

De viktigaste fynden i litteraturstudien är att kroppen efter ett tag kan anpassa sig något till att 

arbeta nattskift, men att de som arbetade roterande dag-, kvälls- och nattskift hade sämre hälsa 

än övriga. Tydliga samband fanns mellan sömnbrist och försämrad psykisk hälsa, vilket 

påverkar den drabbade personens sätt att vara och därmed kan patientbemötandet försämras. 

Att arbeta långa, uttröttande arbetspass och att arbeta över den schemalagda arbetstiden ökade 

risken för att göra misstag på arbetet, vilket påverkar patientsäkerheten. Med detta resultat 

anses syftet vara besvarat. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie arbetades fram genom kvalitativ ansats, då syftet med studien var att 

beskriva hur sömnbrist hos sjukvårdspersonal påverkar vårdkvalitén och därmed 

patientsäkerheten, istället för i vilken omfattning. Datainsamlingsmetoden var en 

litteraturbaserad insamling av material. Denna metod valdes, då vi anser att den är mest 

lämplig för syftet med sitt breda upptagningsområde. Intervjuer hade endast kunnat 

genomföras på närliggande platser och då inte alls gett ett perspektiv från sjuksköterskor i en 

annan världsdel. 

 

Ett exklusionskriterie var att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år, det vill säga publicerade 

efter år 2000, för att få fram så ny forskning som möjligt. När sökningarna genomfördes 

hittades dock artiklar i andra studiers referenslistor, en publicerad 1992 samt en publicerad 

1999 som inkluderades, då studiernas resultat inte ansågs vara påverkade av tidsaspekterna. 

Både kvantitativa och kvalitativa studier söktes för att få både ett brett och ett djupt 

perspektiv. Friberg (2006) menar att en nackdel med att inkludera kvantitativa studier i en 

litteraturstudie är att resultatet inte blir lika djupt. I denna litteraturstudie användes elva 

studier, varav endast en studie var av kvalitativ ansats. Detta gör att resultatet inte blir lika 

djupt som om fler kvalitativa studier hade inkluderats, men däremot får det fram en bredd som 

visar på ett utspritt problem. Anledningen till den ojämna vikten mellan antalet studier av 

kvalitativ och kvantitativ ansats var att inga artiklar utöver den inkluderade, som stämde mot 

litteraturstudiens syfte samt var av kvalitativ ansats, hittades.  

 

Sökningarna inleddes med några få utvalda sökord utifrån syftet, men fick utökas då inga 

artiklar ansågs stämma tydligt mot syftet. Cinahl var den databas som gav mest resultat och 

den användes även som utgångspunkt i sökningarna. Artiklar som redan hittats i Cinahl kom 

även upp under sökningar i andra databaser efteråt. Vi anser att antalet artiklar inkluderade i 

studien är tillräckliga men att fler artiklar, skulle kunna öka trovärdigheten. Flera sökningar 

resulterade i studier med betalningskrav, som utan att betala en viss summa pengar inte gick 

att få ut i fulltext. Eftersom de inte fanns tillgängliga i förhållande till exklusionskravet, 

exkluderades dessa och det är ovisst om och hur de skulle ha påverkat resultatet till 
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litteraturstudien. Vi tror inte att det har påverkat kärnan i resultatet, då flera av de inkluderade 

artiklarnas resultat kompletterar varandra, men det kan däremot påverka reliabiliteten i 

litteraturstudien eftersom viss information inte finns med.  

 

För att analysera de inkluderade studierna användes en manifest kvalitativ analys. Den 

manifesta analysen används på den uppenbara innebörden i texten (Friberg, 2006).  

I en kvantitativ studie är texten manifest och resultatet är presenterat precist och koncist. Det 

finns inget latent innehåll, det vill säga en underliggande betydelse i texten som inte uttrycks 

ordagrant. För att få fram en tydlighet i textmassan och i det gemensamma resultatet i 

samtliga studier användes den manifesta analysen för att kunna sönderdela, sätta ihop och 

forma resultatet så att de olika kategorierna kunde växa fram och utformas. Resultatet har inte 

påverkats av sättet att analysera det, då det uppenbara i den kvantitativa texten inte ger 

utrymme för att tolkas. Dock kan detta minska trovärdigheten i texten. I de delar av resultatet 

som har innehåll av den kvalitativa studien kan trovärdigheten ha påverkats, då informationen 

i denna redan blivit tolkad av sina författare en gång. 

 

Inga citat ifrån de kvantitativa studierna har använts i resultatredovisningen för att ytterligare 

belysa det som framkommit, då det inte fanns några delar i texten av speciellt värde nog för 

att användas som citat. Detta anser vi inte ha påverkat trovärdigheten, då samtliga inkluderade 

studier hade koncisa och tydliga texter. 

 

Objektivitet och neutralitet har eftersträvats under hela arbetet, medvetenhet om att den egna 

förförståelse inom ämnet fanns, med avsikt att försöka lägga denna åt sidan. Friberg (2006) 

menar att en nackdel med litteraturstudier är att artiklar med resultat som författarna anser 

vara bättre eller stämmer mer överens med deras egen åsikt kan väljas. Detta anser vi har 

undvikits, då flera av resultaten var förvånande gentemot vår förförståelse, till exempel i 

studien av Admi et al, (2008) där de kommer fram till att den största bidragande faktorn till 

sömnbrist är ålder, kön och BMI istället för typ av arbetstider. 

 

 Dock har samma författare till olika artiklar förekommit, till exempel i studien av Rogers et 

al. (2004) samt Scott et al. (2006) och även Suzuki et al. (2004) samt Suzuki et al. (2005) där 

dessa författares förförståelse kan ha inverkat på resultatet, vilket gör det något mindre 

reliabelt. Förförståelsen kan även haft en positiv inverkan på reliabiliteten i dessa studier, då 

författarna kan ha upptäckt att vissa aspekter av deras tidigare resultat krävde tydligare 

förklaring och även att vissa aspekter borde belysas annorlunda eller kompletteras genom 

ytterligare forskning. De visste då vad de skulle och kunde fokusera på. Vi anser att denna 

litteraturstudies resultat är generaliserbart då det kan tillämpas på omvårdnadspersonal 

världen över och även på flera andra yrkeskategorier.  

 

Språkliga missförstånd har undvikits i största möjliga mån, men risken för feltolkningar ökar 

när ett annat språk än modersmålet behandlas. Vi har läst igenom alla artiklar noggrant flera 

gånger och slagit upp de ord vi inte förstått i olika lexikon, samt diskuterat dess innebörd med 

varandra. 

 

Resultatdiskussion 

Fatigue som en konsekvens av sömnbrist 

Resultatet visar att det är svårt för kroppen att ställa om sin dygnsrytm, enligt de varierande 

rutiner ett schema med roterande skift innebär. Det framkom både att kvalitén på sömnen hos 
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skiftarbetare var sämre, såväl som att antalet sovtimmar var lägre jämfört med dem som 

enbart arbetade dagtid. Dock kan kroppen anpassa sig till en ny dygnsrytm över lite längre tid, 

detta kan göra att personalen presterar sämre de första nätterna men efter att ha arbetat ett par 

nätter har kroppen justerat sin dygnsrytm och då kan prestationsförmågan öka igen (Lamond 

et al., 2003). En anpassad dygnsrytm kan vara anledningen till att resultatet visade att de som 

endast arbetade nätter sov fler timmar samt upplevde en högre kvalitet på sin sömn, än de som 

arbetade roterande skift. Denna litteraturstudie visar att det största problemet är just att 

schemat roterar och är olika från arbetspass till arbetspass. Att de som arbetade ständiga 

nattpass ändå hade större svårigheter med sömn och fatigue än dagpersonalen, trots 

nattpersonalens regelbundna schema, kan bland annat förklaras av kroppens påverkan av olika 

hormoner, till exempel melatonin (Sand et al. 2004). Det kan även bero på att vi människor är 

programmerade att sova på natten (Howard, 2005).  Att som patient mötas av 

omvårdnadspersonal som är trött och hängig, inger inte den känsla av trygghet som patienten 

är i behov av. Att känna sig trygg och ha förtroende för dem som vårdar dig är alltid viktigt, 

vilket annars orsakar ett vårdlidande för patienten. Vi anser att det både gör själva vårdandet 

lättare för oss som personal, samt tryggare och säkrare för patienten, vilket gör att vårdlidande 

i möjligaste mån kan undvikas. 

 

I en del av resultatet kan det avläsas en antydan om att kvinnor, som arbetar skift, i större grad 

upplever bekymmer med sin sömn och hälsa, jämfört med män som arbetar på samma sätt. 

Att kvinnor är mer drabbade än män, av sömnproblem, går även att läsa i 

Sjukvårdsrådgivningen (2008). Anledningen till att kvinnorna inte får tillräckligt bra sömn har 

inte med att de är just kvinnor att göra, det beror istället på att kvinnorna känner större press 

gällande familjeförhållanden samt sociala förhållanden, något männen inte påverkas av i 

samma utsträckning (Chung, Wolf & Shapiro, 2009). Kvinnor verkar också, i större 

utsträckning än män, ta med sig problemen när de ska sova och detta leder till att deras sömn 

drabbas på ett negativt sätt (Godfrey, 2004). Sjukvårdsyrket är överrepresenterat av kvinnor, i 

strävan efter en hög vårdkvalité tyckte vi det var av intresse att uppmärksamma om kvinnor 

drabbas mer av arbetstiderna än män. Om så är fallet är det till slut vården och patienterna, 

som inom vården möter mest kvinnor, som drabbas av detta. Trots dagens fokusering på ett 

jämlikt samhälle är vår uppfattning att kvinnornas problem mycket väl kan ha att göra med en 

större känsla av press från omvärlden. Om detta är någonting som kan ändras eller om män 

och kvinnor helt enkelt är olika gällande detta, är svårt att säga. Orsaken till varför kvinnor 

sover sämre är dock ointressant för patienten, som drabbas av vårdarens trötthet oavsett vad 

den beror på.  

 

Arbetssituationens påverkan på hälsa och sömn 

När det gäller jämförelserna mellan skiftarbetare och de som arbetade dagtid, med fokusering 

på hälsa och de konsekvenser dålig sömn kan leda till för hälsan, hittades i resultatet ingen 

skillnad mellan grupperna. Däremot hittades anknytningar mellan att arbeta skift och att ha 

psykisk dålig hälsa. Eftersom resultaten för fysisk och psykisk hälsa skilde sig, nämndes dessa 

separat. Att några skillnader i fysisk hälsa inte hittades strider emot vad som tidigare 

framkommit, att sömnbristen som ofta drabbar skiftarbetare kan leda till diverse problem med 

hälsan (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). En artikel av Godfrey (2004) menar dock att det finns 

tydliga kopplingar mellan brist på sömn och övervikt och i en studie av Zhao och Turner 

(2008) hittas anknytningar mellan att arbeta i skift och ha ett högt Body Mass Index (BMI), 

såväl som att skiftarbetare röker i högre grad än icke skiftarbetare. Dock tar de sistnämnda 

inte upp huruvida sömnbrist skulle ha någonting med vad de har kommit fram till att göra. Då 
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det i resultatet tidigare har framkommit att skiftarbetare sover sämre, ställer vi oss frågan om 

det finns en anknytningar mellan sömnbrist och dåliga hälsovanor. Både sömn, kost och 

motion är väsentliga delar av ett hälsosamt liv. Omvårdnadspersonalen spelar en viktig roll 

när det gäller att kunna motivera patienter till att leva ett hälsosammare liv. I sitt bemötande 

med patienten anser vi att omvårdnadspersonal, som själva tar hand om sin hälsa, lättare kan 

motivera patienten till att leva ett hälsosammare liv. Att det i resultatet inte påträffades 

samband mellan dålig fysisk hälsa och skiftarbete, skulle kunna bero på att de sjukdomar som 

rökning och ett högt BMI kan leda till, sällan orsakar lidande i början utan sjukdomarna 

behöver ofta tid på sig att utvecklas. 

 

Personalens prestationer i relation till patientsäkerhet 

 Resultatet visar samband mellan att ha dålig psykisk hälsa och göra misstag på sitt arbete. Vi 

ställer oss frågande till om det verkligen är så att risken för att må dåligt psykiskt ökar 

markant på grund av skiftarbete och sömnbristen den sortens arbete kan leda till. Människan 

behöver sova sju till åtta timmar varje natt och det har hittats tydliga samband mellan att få för 

lite sömn och lida av psykiska problem och sjukdomar, som till exempel depression och 

ångest (Godfrey, 2004). Det är inte alls säkert att patienten märker om någon i personalen 

lider av psykiska problem. Däremot är det tveksamt om en person med sådana bekymmer kan 

bemöta och vårda patienten på den nivå som krävs. Vårdkvalitén blir lidande och kan 

förmodligen inte hålla den höga standard den borde, om omvårdnadspersonalen lider av 

psykiska problem. 

 

När det gäller misstag, hittades kopplingar mellan att arbeta långa arbetspass eller jobba 

många timmar per vecka och risken att göra misstag eller vara nära att göra misstag. Det 

visade sig inte heller vara en ovanlighet att arbeta långt över den schemalagda arbetstiden. 

 

Det är tydligt att prestationerna påverkas negativt när omvårdnadspersonalen behöver arbeta 

över. När de till slut beger sig hemåt väntar de vardagliga sysslorna som, även om personalen 

har arbetat över, fortfarande måste skötas. Om allting ska hinnas med blir åtta timmars sömn 

en omöjlighet och sömnbristen blir ett faktum. Det är inte säkert att tröttheten känns i kroppen 

nästa dag men den finns där och är ännu farligare när personalen själv inte är medveten om 

den.  Att fokusera på sina arbetsuppgifter blir svårt vilket kan leda till en bristande 

patientsäkerhet och försämrad vårdkvalité. Tillståndet hos en patient kan förändras på ett 

ögonblick och då kan kvicktänkta beslut gälla liv eller död. 

    

Hur skulle problemen som har uppmärksammats i denna litteraturstudie kunna lösas? En 

viktig och förhållandevis enkel aspekt är behovet av att ta raster under arbetspassen. Ett 

tolvtimmarsskift med ett antal utspridda raster anser vi skulle vara säkrare än ett 

åttatimmarsskift med bara en paus i mitten av skiftet. Alla har nog då och då haft stressiga 

perioder i sina liv, när sömnen på natten inte blir tillräcklig. Något som även har blivit 

vanligare på senare år är att på eftermiddagen ta en tupplur, eller powernap som det också 

kallas, för att piggna till. Att på eftermiddagen ta en tupplur på mellan femton minuter och två 

timmar kan återställa vakenheten i kroppen samt öka prestationerna, det sistnämnda dock i en 

lägre grad (Vgontzas et al., 2006). Vidare menar de dock i studien att en tvåtimmars tupplur 

inte fullständigt återställer vakenhet och livlighet efter sömnlöshet. Detta stöder vår 

uppfattning om att det bästa, effektivaste och egentligen enda sättet att hålla sig pigg och alert 

således är att sova sju till åtta timmar sammanhängande för att slippa sömnbristens faror.   
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Framtida forskning 

Efter noga bearbetning av denna litteraturstudies resultat anser vi att det absolut behövs mer 

utbildning om sömnbrist och dess konsekvenser för allmänheten, men även för 

omvårdnadspersonal.  Det behövs även mer forskning kring vad som kan gå fel i vården och 

vad som kan riskera patientsäkerheten i de fall då personalen lider av fatigue.  

 

 

SLUTSATS 
 

Roterande skiftjobb och nattskiftsarbete är oundvikligt inom sjukvården då många av 

patienterna behöver vård dygnet runt. Omvårdnadspersonalen upplevde att dygnsrytmen var 

svår att ställa om vid de olika skiften och upplevde ofta svårigheter att somna. De som 

arbetade roterande skift upplevde mer fatigue än de som jobbade vanliga skift. Risken för 

dålig psykisk hälsa ökade för skiftarbetarna och beskrevs även som en omständighet till att 

misstag gjordes på arbetet. Långa arbetspass och en utökad arbetsvecka var också faktorer för 

att misstag gjordes. Pauser och korta tupplurar är ett bra sätt att motverka att drabbas av 

fatigue under arbetspasset.
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Att undersöka effekterna av 

arbetsschemat på sömnen 

schema, sömnighet och 

olyckor bland kvinnliga 

sjuksköterskor på ett 
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Kvantitativ metod.  

Ett frågeformulär delades 

ut till 878 sjuksköterskor 
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sjukhuset, som de fick fylla 

fyra veckors information i.  

I jämförelse med sjuksköterskor 
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grupper mätt som betyg på 
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sömnkvalitet mättes genom 

Pittsburgh Sleep Quality 

Index. 

Sköterskor upplever ofta sin 

arbetsmiljö stressig och båda 

grupperna upplevde dålig 

sömnkvalitet, högre fatigue och 

behövde någon form av medicin 

för att somna. 

Bra kvalitet 
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grupper vid start, 
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American Journal of 
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Att beskriva arbetsmönster 

för 

akutvårdssjuksköterskor, 

bestämma om det finns 

samband mellan inträffade 

misstag och antal arbetade 

timmar och utforska om 

dessa hade riskfull effekt på 

sjuksköterskornas 

uppmärksamhet. 

Kvantitativ metod.  

Två loggböcker mejlades ut 

till deltagarna, som vardera 

sträckte sig över en period 

om två veckor, att fylla i. 

Data samlades in från 502 

slumpvis utvalda 

sjuksköterskor i USA.  

Samtliga sjuksköterskor 

arbetade konsekvent över sina 

schemalagda arbetstider i långa 

perioder. Längre arbetstider 

visade sig öka risken för att 

begå och nästan begå misstag 

samt sänka sjuksköterskornas 

grad av uppmärksamhet. 

Bra kvalitet 

Saknade likvärdiga 

grupper vid start, 

samt analyserades 

då inte i dessa. 

Ingen 

bortfallsanalys 

beskriven 
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10 sjuksköterskor och 10 
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intervjuades på ett svenskt 

universitetssjukhus.  

Arbetsmiljön under natten är 

tuffare än under dagen. Att 

arbeta i tystnad, svagt ljus och 

att ta beslut påverkad av fatigue 

är svårt.  Nattpersonalens 

huvuduppgift var att ge 

patienterna en god sömn god 

vård, samt förbereda 

avdelningen inför dagen. 

 

 

Hög kvalitet 

 

Rogers, A E., 

Hwang W., 

Scott, L D., 

Aiken, L H., 

Dinges, D F. 

 

 

USA 

The Working hours 

of hospital staff 

nurses and patient 
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Sjuksköterskor och 

utreda om det fanns ett 
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arbetade timmar och 

antal misstag som 

gjordes. 

Kvantitativ metod 

Med hjälp av loggböcker 

där deltagarna själva fyllde 
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Nurses Association. 
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övertid och arbetade timmar per 
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och beskriva sovmönster 

och klagomål på sin 

hälsa hos sjuksköterskor 

som arbetar roterande 

skift samt undersöka 

skiftarbetets påverkan på 

frånvaro från arbetet och 

patientsäkerhet. 

Kvantitativ metod 

Ett frågeformulär som 
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dagtid eller roterande skift. 
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arbetade dagtid, inga samband 

mellan skiftarbete och dålig 
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Journal of 
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2004 
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om det finns samband 

mellan hälsan och 

medicinska misstag. 
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Frågeformulär med frågor 
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arbetade på sjukhus med 
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Journal of Advanced 
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mellan längden på 

arbetsskift 
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prestationer 

Kvantitativ metod 

Sjuksköterskorna 

observerades i 2,5 timmar 

vid tre olika tillfällen. 

34 utvalda sjuksköterskor 

som arbetade sitt första år 

Signifikanta samband mellan 
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dagen samt sömnvanor 

hos sjuksköterskor och 

analysera samband 

mellan trötthet och olika 

sorters medicinska 

misstag. 

Kvantitativ metod 

Ett egenhändigt framarbetat 

frågeformulär med slutna 

frågor användes 

4 279 kvinnliga 

sjuksköterskor som alla 

arbetade på sjukhus med 

minst 400 sängar. 
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Titel, Tidskrift, År Syfte Metod/Design/Urval Resultat Betyg efter 

granskning 

Josten, E J.C., 

Ng-A-Tham, 

J., Thierry, H. 

 

 

 

Nederländerna 

 

The effects of 

extended workdays 

on fatigue, health, 

performance and 

satisfaction in 

nursing 

 

Journal of Advanced 

Nursing,  

2003 

 

Att studera om nio-

timmarsarbetsskift gör 

att man får både 

fördelarna från tolv-

timmarsskift och 

fördelarna från åtta-

timmarsskift. 

Kvantitativ metod 

Ett frågeformulär som 

innehöll frågor om fatigue, 

hälsa, prestation och 

välbefinnande användes. 

134 sjuksköterskor från tre 

olika privatsjukhus deltog. 

 

Sjuksköterskorna som arbetade 

nio-timmarsshift hade i 

genomsnitt mer fatigue, hade 

fler klagomål gällande sin hälsa 

och var mindre nöjda med sin 

arbetstid och sin ledighet 

jämfört med de som arbetade 

åtta-timmarsshift. 

Godkänd 

kvalitet 

 
Relativt litet urval. 
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Datum och 

databas 

Sökord (sökt från år 

2000) 

Antal 

träffar 

Antal valda artiklar 

 

Sökkriterium: 

Fulltext i 

databasen 

 

Cinahl 

090917 

 

 

 

För att visa 

på skillnad i 

träffar med 

fulltext som 

sökkriterium 

Sleep deprivation  

 

842 

 

 187 

Performance  

 

37 702  9773 

Medical errors  

 

935  218 

Nurse  

 

65 477  16 541 

Sleep disorders 

 

2723  625 

Patient safety 

 

16 824  3799 

Nursing staff 

 

8002  1950 

Shift work 

 

248  65 

Shiftwork 

 

955   

Fatigue 

 

8985  2186 

Care givers 

 

243  42 

Mistakes 

 

858  169 

Cinahl  

090917 

 

Sleep deprivation 

AND performance 

120 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar 

Cinahl 

090917 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND nurse 

 

9 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

Cinahl 

090917 

 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND care givers 

 

1 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 
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Cinahl 

090917 

 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND medical errors 

2 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

Cinahl Sleep deprivation 

AND shift work 

22 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl 

090917 

Fatigue AND medical 

errors 

16 1 

Fatigue and sleep quality in nurses 

 

 

Cinahl  

090917 

Fatigue AND 

performance  

1184 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar  

 

Cinahl  

090917 

Fatigue AND 

performance AND 

nurse 

14 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte  

 

Cinahl  

091028 

Fatigue AND 

shiftwork 

122 1 

Work-related fatigue and recovery: the 

contribution of age, domestic responsibilities 

and shiftwork. 

 

Cinahl  

091028 

Fatigue AND shift 

work 

30 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl  

091028 

Fatigue AND patient 

safety 

186 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar  

 

Cinahl  

091028 

Fatigue AND patient 

safety AND nurse 

50 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 
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Cinahl 

091013 

Shift work AND 

nurse 

11 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl 

091013 

Shift work AND 

patient safety 

17 1 

Shift work in nursing: is it really a risk factor 

for nurses' health and patients' safety? 

 

Cinahl 

091020 

Shift work AND 

nursing staff 

24 1 

Daytime sleepiness, sleep habits and 

occupational accidents among hospital nurses 

 

Cinahl  

091020 

Shift work AND 

medical errors 

0 0 

 

Cinahl  

091021 

Sleep disorders AND 

occupational health 

34 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl 

091021 

Sleep deprivation 

AND occupational 

health 

49 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl 

091021 

Sleep deprivation 

AND nursing staff 

14 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl  

091021 

Sleep disorders AND 

nursing staff 

21 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl 

091021 

Patient safety AND 

nursing staff 

227 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

Cinahl 

091021 

Medical errors AND 

nursing staff 

22 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0evqK1Krqa3OLWwsEi4prY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujsE20rbZRtqa1PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdRt6u1SLWc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=9
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0evqK1Krqa3OLWwsEi4prY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujsE20rbZRtqa1PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdRt6u1SLWc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=9
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0evqK1Krqa3OLWwsEi4prY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujsE20rbZRtqa1PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdIs66zS7Kc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=9
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0evqK1Krqa3OLWwsEi4prY4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujsE20rbZRtqa1PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0quprdIs66zS7Kc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=9
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Cinahl 

091021 

Medical errors AND 

patient safety 

349 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar  

 

Cinahl 

091021 

Medical errors AND 

patient safety AND 

fatigue 

3 0  

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation  3279 0 

Vidare sökning gjort för mer definierade 

träffar 

 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

655 0 

Vidare sökning gjord för mer definierade 

träffar 

 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND nurse 

16 1 

Redan hämtad ur Cinahl 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND patient safety 

23 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND medical errors 

32 0  

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND fatigue 

153 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND fatigue AND 

shift work 

15 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

PubMed 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND fatigue AND 

medical errors 

18 1 

Redan hittad i Cinahl 
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PubMed 

091022 

Sleep disorders AND 

nursing staff AND 

medical errors 

9 1 

Sleep and errors in a group of Australian 

hospital nurses at work and during the 

commute 

PubMed 

091022 

Fatigue 25 427 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar 

PubMed 

091022 

Fatigue AND patient 

safety 

1220 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar 

PubMed 

091022 

Fatigue AND patient 

safety AND nurse 

43 1 

Redan hittad i Cinahl samt 

1 

Redan hittad i PubMed tidigare 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 1879 0 

Vidare sökning gjord för mer definierade 

träffar 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

292 0 

Vidare sökning gjord för mer definierade 

träffar 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND medical errors 

2 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND fatigue 

42 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND fatigue AND 

nurse 

1 

 

0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

ELIN Sleep deprivation 

AND performance 

AND fatigue AND 

0 0 
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091022 patient safety 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND fatigue AND 

medical errors 

0 0 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND patient safety 

7 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND nurse 

2 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND nursing staff 

2 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND shift work 

5 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

AND shiftwork 

6 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND fatigue  

121 0 

Vidare sökning gjord för mer definierade 

träffar 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND fatigue AND 

patient safety 

5 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND fatigue AND 

medical errors 

4 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 
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ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND fatigue AND 

shift work 

3 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND fatigue AND  

nurse 

2 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep deprivation 

AND fatigue AND 

shiftwork 

3 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep disorders  2087 0 

Vidare sökning gjord för mer definierade 

träffar 

 

ELIN 

091022 

Sleep disorders AND 

performance 

94 0 

Vidare sökning gjord för mer definierade 

träffar 

 

ELIN 

091022 

Sleep disorders AND 

performance AND 

medical errors 

0 0 

ELIN 

091022 

Sleep disorders AND 

performance AND 

patient safety 

0 0 

ELIN 

091022 

Sleep disorders AND 

performance AND 

nurse 

0 0 

ELIN 

091022 

Sleep disorders AND 

performance AND 

nursing staff 

0 0 

ELIN 

091022 

Sleep disorders AND 

performance AND 

fatigue 

9 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

ELIN 

091022 

Sleep disorders AND 

performance AND 

0 0 
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care givers 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation  29 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar 

 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND fatigue 

1 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND performance 

0 0 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND medical errors 

0 0 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND patient safety 

0 0 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND nursing staff 

0 0 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND nurse 

0 0 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND shift work 

0 0 

SweMed+ 

091022 

Sleep deprivation 

AND shiftwork 

0 0 

SweMed+ 

091022 

Fatigue 336 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar 

 

SweMed+ 

091022 

Fatigue AND medical 

errors 

0 0 
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SweMed+ 

091022 

Fatigue AND nurse 0 0 

SweMed+ 

091022 

Fatigue AND nursing 

staff 

3 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

SweMed+ 

091022 

Fatigue AND patient 

safety 

0 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

SweMed+ 

091022 

Fatigue AND 

performance 

7 0 

 

SweMed+ 

091022 

Nurse 1468 0 

Vidare sökning gjordes för mer definierade 

träffar 

 

SweMed+ 

091022 

Nurse AND medical 

errors 

8 0 

Stämde inte mot litteraturstudiens syfte 

 

 

 

I referenslistan till Kunert et al. (2007) påträffades studien av Rogers et al. (2004) och studien 

av Scott et al. (2006). 

I referenslistan till Admi et al. (2008) påträffades studien av Suzuki et al. (2004) och studien 

av Gold et al. (1992).  

Josten et al. (2003) påträffades i referenslistan till en studie som exkluderades.
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Granskningsmall för kvantitativa studier. Varje Ja-svar gav 1 poäng, samt att deltagarinformation var redovisad. Maximal poäng var 14. 

 

 

Deltagarkarakteristiska Antal 

Ålder 

Kön 

Adekvata exklusioner  Ja  Nej 

 

 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej 

Urvalsförfarandet 

beskrivet? 

 Ja   Nej Adekvat statistisk metod?  Ja  Nej 

Representativt urval? 

 

 Ja  Nej 

 

 

Etiskt resonemang?  Ja  Nej 

Randomiseringsförfarandet 

beskrivet? 

 

 Ja  Nej  Vet ej Är instrumenten valida?  Ja  Nej 

Likvärdiga grupper vid 

start? 

 

 Ja  Nej  Vet ej Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej 

Analyserade i den grupp 

som de randomiserades till 

 

 Ja  Nej  Vet ej Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej 

Bortfallsanalysen 

beskriven? 

 Ja  Nej 
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Granskningsmall för kvalitativa studier. Varje Ja-svar gav 1 poäng, samt att deltagarinformation var redovisad. Maximal poäng var 15

Deltagarkarakteristiska Antal 

Ålder 

Kön 

Tydlig avgränsning/ 

problemformulering? 

 Ja  Nej 

 

 

 

 

 

Vet ej 

 

 

- analys tydligt 

beskriven? 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

Är kontexten presenterad?  Ja   Nej  Vet ej Giltighet 

- Är resultatet logiskt, 

begripligt? 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?  Ja  Nej 

 

 

 

 

 

Vet ej 

 

 

- Råder datamättnad? 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

Urval 

- relevant? 

 Ja  Nej  Vet ej  

- Råder analysmättnad? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

- strategiskt? 

 

 Ja  Nej  Vet ej Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet 

klart och tydligt? 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

Metod 

- urvalsförfarande 

tydligt beskrivet? 

 Ja  Nej  Vet ej  

- Redovisas resultatet i 

förhållande till en 

teoretisk referensram? 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

- datainsamling 

tydligt beskriven? 

 Ja  Nej  Vet ej  

- Genereras teori 

 Ja  Nej  Vet ej 



Arbetsfördelningen  Bilaga 4.   Bilaga 4. 

 

 

Under denna uppsats har vi arbetat både gemensamt och enskilt. Vi har, förutom vid 

analysmomentet suttit i samma rum och därför kunnat föra en flytande dialog under arbetets 

gång. 

 

Bakgrunden och slutsatsen skrevs gemensamt. Den teoretiska referensramen samt metoddelen 

är skriven av Johanna. Peter har skrivit problemformuleringen samt skrivit större delen av 

resultatet. 

 

Både granskning och analysen av artiklarna gjordes var för sig, sedan träffades vi och 

jämförde och byggde så ihop resultatet. 

Vi har haft huvudansvar för varsin del av diskussionen, men båda två har framfört sina åsikter 

och kommit med tillägg och tagit bort. 

 

Vi vill uttrycka att båda två varit involverade i samtliga delar av uppsatsen, med åsikter och 

ändringar och även uttrycka att vi båda två står fullt ut för samtligt innehåll. 


