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Sammanfattning    

 

Sjuksköterskans pressade arbetssituation är ett omtalat ämne i media. För att bedriva 

vård under dygnets alla timmar krävs skiftarbete. Skiftarbete innefattar arbete på tider 

som normalt innebär ledighet för de flesta människor. Kvällar, nätter och helger 

förknippas normalt med återhämtning och tid för socialt umgänge. Arbete under 

dygnets alla timmar skapar en obalans i den biologiska dygnsrytmen, vilket kan påverka 

hälsan både psykiskt och fysiskt. Syftet med denna litteraturöversikt är att kartlägga hur 

sjuksköterskan upplever skiftarbete. Studien är en allmän litteraturöversikt som gjorts 

enligt Friberg (2017, ss. 141-143). 14 artiklar har valts ut och granskats, varav fem 

stycken var kvalitativa, åtta stycken kvantitativa och en artikel innefattade båda 

metoderna. Studien påvisar hur skiftarbetet orsakar fysiska och psykiska symtom, i form 

av trötthet, stress och fysisk smärta. Ångest och depression är vanligt förekommande 

och därmed följer höga sjukskrivningstal bland sjuksköterskor. Ett samband mellan hög 

arbetsbelastning och stress bidrar till ökad psykisk ohälsa. Vården som bedrivs under 

kvällar och nätter har högre arbetsbelastning då personalstyrkan under de timmarna 

minskar. Med ett stort antal patienter och minskad personal, äventyras vårdandet och 

riskerar att vård uteblir. Arbetssituationen får många sjuksköterskor att tvivla på om de 

vill fortsätta med yrket. I denna uppsats diskuteras kring hur skiftarbete ska underlättas 

för de som arbetar, för att få personal att stanna i yrket. Vidare diskuteras hur högskolan 

ska förbereda studenter på skiftarbete för att de ska vara väl informerade och förberedda 

när de börjar arbeta.  

 

Nyckelord: [Skiftarbete, upplevelse, hälsa, sömn, stress, arbetsbelastning, privatliv, 

matvanor] 
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INLEDNING 

Sjuksköterskors arbetssituation är ett omtalat ämne, då det på många 

sjukhusavdelningar är svåra arbetsförhållanden med en pressad situation för personalen. 

Detta kan exempelvis innebära stressig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. Utöver 

dessa arbetsförhållanden arbetar många sjuksköterskor skift, vilket påverkar 

möjligheten för återhämtning och god, regelbunden sömn. Då vi snart är färdigutbildade 

sjuksköterskor, har sjuksköterskans arbetssituation fångat vårt intresse. Under de VFU-

perioder vi haft under utbildningen har vi fått en inblick i just skiftarbete och känt hur 

det påverkar bland annat sömnen samt livet utanför jobbet. Tröttheten har varit 

tilltagande vid kort återhämtning mellan kvälls- och dagspass. Det har påverkat 

arbetsförmågan negativt, då tröttheten skapat irritation och koncentrationssvårigheter. I 

enlighet med detta har vårt problemområde blivit att kartlägga hur sjuksköterskor 

upplever det att arbeta skift (se begreppsdefinition, s. 6). 

 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskor arbetar skift för att vård av patienter ska kunna ske under dygnets alla 

timmar. Skiftarbete innebär en variation i återhämtningstid och forskning visar att detta 

påverkar sömnen och därmed livskvalitén negativt (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010). 

Nena, Katsaouni, Steiropoulos, Theodorou, Constantinidis och Tripsianis (2018) studie 

påvisar att treskiftsarbete, i jämförelse med dagskiftsarbete, ger sämre sömnkvalitet och 

kvantitet. Det framkommer också att det påverkar sjuksköterskans livskvalité och 

hälsotillstånd negativt. Jensen, Larsen och Thomsen (2018) beskriver också ett samband 

mellan skiftarbete och en negativ påverkan på livet utanför arbetet. Detta på grund av 

ändrad dygnsrytm och insomningssvårigheter, samt minskad möjlighet till fritidssysslor 

och socialt umgänge. 

 

 

Många risker inom hälso- och sjukvården, som ökar både den psykiska och fysiska 

belastningen, är kopplade till skiftarbete, oregelbundna tider och hög arbetsbelastning. 

Det finns svårigheter i att få tillräcklig tid för återhämtning och reflektion. Det dagliga 

arbetet kräver snabba beslut vilket bidrar till hög kognitiv belastning som kan leda till 

stress (Arbetsmiljöverket 2018). Enligt §13 av Arbetstidslagen (SFS 1982:673) har alla 

arbetstagare rätt till elva timmars sammanhängande ledighet under 24 timmar, den så 

kallade dygnsvilan. I enlighet med §14 har alla arbetstagare också rätt till trettiosex 

timmars sammanhängande ledighet under en sju dygn period, så kallad veckovila (SFS 

1982:673). Kecklund, Ingre och Åkerlunds (2010) stressrapport visar att det inom 

vården emellertid är kortare dygnsvila än elva timmar, vilket ger kortare sömn och 

därmed trötthet. Största anledningen till förkortad och störd sömn är att kroppen 

kommer i konflikt med den biologiska dygnsrytmen, när arbete sker på tider som 

normalt innebär vila. I regel ger skiftarbete akuta sömnstörningar med 2-3 timmar 

kortare sömn. 

 

  

Sömnstörningar leder till minnesproblematik, dålig koncentrationsförmåga, och 

humörsvängningar samt påverkar livskvaliteten negativt (Asp & Ekstedt 2014, s. 397). 
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Forskning visar att mindre än sex timmars sömn är en stor bidragande faktor för att 

utveckla utbrändhet. Sömnlöshet är en tydlig faktor till utbrändhet, men tvärtom, skapar 

inte utbrändhet sömnlöshet (Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski & Åkerstedt 2012). 

Försäkringskassan (2015) påvisar att anställda inom hälso- och sjukvården har högst 

antal sjukskrivningstal bland löntagare i Sverige. Den visar också på att de flesta 

sjukskrivningarna har en psykosocial orsak vilket ofta beror på dålig psykosocial 

arbetsmiljö. 

 

 

Stress 

Stress kan i vissa situationer vara positivt och ge extra energi. Det kan vara vid tillfällen 

som innefattar prestation, till exempel vid tävlingar eller föredrag. Stress kan däremot 

ha negativa konsekvenser vid för höga personliga krav eller krav från omgivningen. Det 

kan ske både i privatlivet och på arbetet (1177 Vårdguiden 2018a). 

 

 

Stressens fysiologiska mekanismer 

En stressreaktion påverkar det autonoma nervsystemet i kroppen, som delas upp i det 

parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Vid akut stress aktiveras det sympatiska 

nervsystemet som höjer blodtryck och puls samt sänker mag-tarmfunktion och 

salivproduktion. Om stressen inte upphör inom några minuter kommer HPA-axeln 

(hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln) aktiveras, som styr ämnesomsättning, 

näringsdepåer, vatten-saltbalans med mera. Vid stresspåslag kommer det ske en ökad 

utsöndring av stresshormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin. Dessa hormon 

underlättar för kroppen att prioritera och göra energianvändningen effektiv (Leopardi 

2016, ss. 111-114). Det sympatiska nervsystemet dämpas genom aktivering av det 

parasympatiska nervsystemet, som behövs för att bygga upp kroppen, detta sker främst 

vid vila. Kroppen behöver vila för nedvarvning samt möjliggör att komma till ro och 

bibehålla god sömn (1177 Vårdguiden 2018a). 

 

 

Kronisk stress 

Stresspåslag under en längre tid kan orsaka kronisk stress, vilket kommer skada kroppen 

genom hög energiförbrukning och metabola förändringar. Långvarig stress och 

överbelastning av mentalt arbete, är idag den vanligaste orsaken till 

utmattningssyndrom. Stressen och överbelastningen kan leda till ångest, depression och 

sömnproblem, vilket till slut orsakar en kronisk trötthet. När HPA-axeln ständigt är 

igång känner inte kroppen av tröttheten, som borde vara den naturliga reaktionen på 

stress. Individen kan istället uppleva magbesvär, smärta i till exempel rygg, nacke eller 

huvud, sämre immunförsvar och infektioner (Leopardi 2016, ss. 114-115). Den 

långvariga, förhöjda utsöndring av stresshormoner som sker kan efter en tid ge minnes- 

och koncentrationssvårigheter (1177 Vårdguiden 2018a). 
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Sömn 

En vuxen människa behöver mellan sex till nio timmars sömn. Sömnbehovet är 

individuellt och varierar beroende på mängden djupsömn. Under sömntimmarna sjunker 

blodtryck, musklerna slappnar av och i delar av hjärnan minskar aktiviteten. Det är 

under sömnen som minnen lagras och kunskap bildas. Stresshormoner som kortisol 

minskar och är som lägst vid 04-tiden på natten (1177 Vårdguiden 2018b).  

 

 

Under sömnen sjunker ämnesomsättning, blodtryck, andningsfrekvens, 

kroppstemperatur och muskelspänning, genom att hormoner som kortisol och 

sköldkörtelhormon minskar. Immunförsvaret byggs upp och tillväxthormon och 

testosteron ökar. Samtidigt sker en ökning av sömnhormonet melatonin, som gör 

kroppen trött. Melatonin utsöndras under kvällen och i samband med mörker. Under 

REM-sömnen (se definition nedan) sker en ökning av ämnesomsättningen, där bland 

annat hjärtfrekvens, andning och blodtryck ökar, en cykel som är viktig för inlärning 

(Åkerstedt & Kecklund 2013, s. 131). 

 

Sömnens cyklar 

Normalt tar insomningen 10-15 minuter och därefter kommer sömnen utvecklas i fem 

steg. De olika stadierna följer varandra i en logisk följd och upprepas flera gånger varje 

natt. Stadium 1 inleder sömncykeln och det kallas ytlig sömn. Detta följs av stadium 2 

som utgör cirka 50% av den totala sömnen, kallad “bas-sömn”, under denna fasen sker 

viss återhämtning men inte maximalt. Stadium 3 och 4 utgör djupsömnen och här sker 

den maximala återhämtningen, dessa stadier utgör normalt 15-20% av sömnen. Efter 

djupsömnen kommer REM-stadiet (REM= rapid eye movement), vilket utgör cirka 20% 

av den totala sömntiden och det är i detta stadiet drömmar uppstår (Åkerstedt & 

Kecklund 2013, ss. 130-131). 

 

 

Störd dygnsrytm 

Dygnsrytmen (cirkadiska rytmen) reglerar homeostasen i kroppen, via en inre biologisk 

klocka i hypotalamus. Denna klocka är synkroniserad med de flesta organ, vävnader och 

celler i kroppen genom direkta nervsignaler. Det sker också en indirekt påverkan med 

hormonella signaler, bland annat kortisol och melatonin. Det cirkadiska systemet 

reglerar när kroppen ska sova och andra beteenden som till exempel matvanor. För lite 

sömn ger rubbningar i det cirkadiska systemet som leder till förhöjt blodtryck och 

minskning i det parasympatiska nervsystemet. Det medför också förhöjda nivåer av 

kortisol och insulin under kvällstid, samt ökad aptit. Vid färre sömntimmar sker en 

ökning av proinflammatoriska cytokiner vilket bidrar till sänkt immunförsvar. I dagens 

samhälle är skiftarbete en vanlig orsak till störd dygnsrytm (Mcewen 2013, ss. 91-92).  

 

 

Matvanor 

Den cirkadiska rytmen styr kroppens naturliga sömn- och matvanor. Oregelbundna 

arbetstider påverkar den cirkadiska rytmen, då de som arbetar skift tvingas äta och sova 
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vid andra tider än de kroppen är naturligt inställd på. Detta leder till större variation 

kring matvanorna än hos de som arbetar dag. Vid framförallt nattarbete ses en konflikt i 

detta biologiska system, med förändrade beteenden kring hunger, mättnad och 

metabolism. Normalt ökar aptiten under dagarna, då kroppen normalt är aktiv, för att 

sedan minska under natten på grund av inaktivitet. Under nattetid är kroppen inställd på 

fasta och då sker en mobilisering och inlagring av blodsockret. Att skifta mellan dag 

och nattskift är associerat med förändringar kring metabolism och inlagring av glukos 

och fett. Detta resulterar i lägre lipid- och glukostolerans. Kortsiktiga förändringar i 

matvanor, till exempel vid uteblivna raster, är vanligt hos skiftarbetare. Uteblivna 

måltider leder till sänkta blodsockernivåer som påverkar den kognitiva funktionen. 

Detta leder till ökad hunger och irritation samt brist på energi och låg tolerans mot 

stress. Ofullständigt livsmedelsintag är vanligt då tillgången på hälsosam mat oftast är 

begränsad på arbetsplatserna. Däremot är tillgången på livsmedel med högt fett- och 

sockerinnehåll stor. Kortsiktiga effekter av ofullständigt livsmedelsintag är brist på 

energi och långsiktiga effekter blir vitamin- och mineralbrist samt brist på essentiella 

aminosyror. Gastrointestinala symtom är vanligt förekommande vid oregelbundna 

matvanor. Denna internationella studie påvisar att det i Sverige är vanligare med fetma, 

höga triglyceridnivåer och låga nivåer av HDL (high-density lipid protein) kolesterol, 

hos nattskiftsarbete än dagskiftsarbetare. Samtliga metabola förändringar som sker vid 

oregelbundet matintag och småätande har visat en högre frekvens av diabetes hos 

nattarbetare och större risk att utveckla metabolt syndrom. Metabolt syndrom är så 

kallade livsstilssjukdomar och innefattar diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdomar och fetma 

(Lowden, Moreno, Holmbäck, Lennernäs & Tucker 2010).  

 

 

Hälsa 

Hälsa är ett komplext begrepp vilket gör att det behövs kunskap om både biologiska och 

vårdvetenskapliga aspekter för att förstå hälsa. Fenomenet hälsa kan förklaras som ett 

tillstånd där individen upplever en jämvikt och balans både i sitt inre och i förhållande 

till sitt liv och sina omgivande relationer. För varje människa är hälsan relativ, vilket 

innebär att hälsa ses i relation till individens aktuella tillstånd och livssituation. 

Livssituationen påverkas av individens upplevelse av sjukdom, skada, lidande, smärta 

eller andra sammanhang i livet. För att uppnå balans krävs meningsfullhet, samt sociala 

relationer i livet. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv går hälsa hand i hand med 

välbefinnande. Välbefinnande innebär den subjektiva upplevelsen av att må bra, ha kraft 

att utföra sina livsprojekt samt att leva livet som man själv vill leva det (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 47-65). Nationalencyklopedin (2018) beskriver att hälsa kan 

upplevas trots sjukdom eller funktionsnedsättning genom att personen känner 

övervägande välbefinnande antingen psykiskt, fysiskt eller socialt. När en typ av 

lidande kompenseras av välmående på annat vis, så att helhetskänslan blir positiv, 

upplevs god hälsa. 

 

 

Livsrytm 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 65-75) påtalar livsrytm som ett viktigt begrepp i 

samband med hälsa. Livsrytm innefattar en balans mellan rörelse och stillhet. Rörelse 
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kan förklaras som biologisk i form av andning och hjärtslag, men också i praktisk form 

vid exempelvis förflyttning mellan platser. Motion och aktivitet är vanliga begrepp som 

förknippas med rörelse och dessa kan tydligt kopplas till hälsa. Det finns också en 

känslomässig dimension av rörelse, som kan förklaras som sentimentalitet eller att 

något är rörande. Rörelse går hand i hand med stillhet. Stillhet kan kopplas till rörelse 

med innebörden att det förklaras som uppehåll i en aktivitet. Andra synonymer är 

orörlighet, vila, tystnad, lugn, tillbakadragenhet, ro och ostördhet. Dessa ord visar på en 

bred förståelse av stillhet, då det dels kan ha en betydelse av overksamhet men också 

innebära avslappning och vila. Det är viktigt att inte se stillhet som att vara inaktiv utan 

att det i stillhet också finns aktiv vila. Denna vila kan vara en aktivitet som är av 

intresse för individen, exempelvis en hobby, läsa böcker, gå på teater eller sjunga. 

Vidare förklarar Dahlberg och Segesten (2010, ss. 65-75) att livskraft krävs för att ha 

förmåga att utföra rörelse och stillhet. Livskraft handlar om en känsla att klara av de 

aktiviteter som gör livet meningsfullt. En kombination av livsrytm och livskraft ökar 

upplevelsen av välbefinnande och hälsa. Synonymerna till rörelse, som oro, livlighet 

och bråk, kan härledas till livskraft som skapar en mer existentiell innebörd av 

hälsobegreppet. Vid ohälsa kan rörelse istället förknippas med orörlighet. Detta kan till 

exempel ske vid ett benbrott, eller en känsla av att vara fångad vid utmattning. Detta 

innebär att individen kan uppleva hinder för att fullfölja sina livsprojekt. Viktigt att 

betona är att livsrytm inte enbart betyder att livet ska vara fritt från problem och lidande. 

Rytmen innefattar både sjukt och friskt, med- och motgångar, lycka och sorg. Det 

handlar alltså om stabilitet, där rytmen inte bör svänga för tvärt åt något håll. På så vis 

kan en balans som främjar hälsa och välbefinnande råda. 

 

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden bygger på att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. ICN:s etiska kod delas in i fyra kategorier: 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan 

och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. Sjuksköterskans ansvar ligger i 

att ge vård till de människor som är i behov av det, där individens integritet och 

värdighet tas i beaktning. Vård och information ska individanpassas för att främja 

personens delaktighet och självbestämmande. Sjuksköterskan har en del i samhällets 

ansvar att främja hälsa, och sociala behov hos den allmänna befolkningen. För att 

vården inte ska äventyras krävs ett personligt ansvar från sjuksköterskan sida att själv 

bibehålla god hälsa. Vidare innebär det personliga ansvaret att bedöma sin egen 

kompetens och upprätthålla denna genom ständig inlärning. Sjuksköterskan ska ha ett 

etiskt förhållningssätt och arbeta för att motverka oetiska förhållanden som eventuellt 

uppdagas. Detta kan även innebär att bidra till att öka andra medarbetares etiska 

medvetenhet. Omvårdnaden ska utföras utifrån beprövad erfarenhet och evidens samt på 

god värdegrund. För en god arbetsmiljö och situation ska sjuksköterskan respektera och 

samarbeta med andra yrkesprofessioner, vilket också innebär att skydda personer där 

medarbetarens handlande har medfört eller riskerar att medföra ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017a). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

innebär det grundläggande ansvaret över omvårdnadsprocessen, vilket innefattar en 

fysisk, psykosocial, andlig och kulturell dimension (Svensk sjuksköterskeförening 

2017b).  
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Begreppsdefinition 

Skiftarbete - I denna uppsats benämns skiftarbete utifrån treskift, vilket innebär 

roterande arbetsschema under dag, kväll och natt som är vanligt inom vården 

(Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010).  

 

 

Vårdskada - en negativ händelse i vården som hade kunnat undvikas. Det kan innebära 

fel läkemedelsintag, försenade eller felaktiga behandlingar eller diagnoser, 

vårdrelaterade infektioner, fallskador eller bristande omvårdnad (Öhrn, 2014 s. 382). 

 

 

Patientsäkerhet - innebär att skydda patienten mot vårdskada (Öhrn, 2014 s. 382). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Skiftarbete strider mot kroppens inre biologiska klocka och påverkar sömnmönster, 

matvanor och sociala relationer i stor utsträckning. Möjligheten till återhämtning är 

begränsad och leder ofta till sömnstörningar. Dålig sömnkvalitet påverkar hälsan på ett 

negativt sätt och skapar sämre välbefinnande och balans i livet. Nattarbete rubbar en 

mängd rutiner och den naturliga rytmen i kroppen blir störd. Skiftarbete innebär också 

ofta en stressig arbetsmiljö och detta i kombination med brist på återhämtning skapar 

trötthet hos sjuksköterskan. Sömnstörningar leder till minnesproblematik och dålig 

koncentration, vilket riskerar patientsäkerheten i arbetet. Känslan av otillräcklighet och 

oförmåga att utföra sitt arbete har negativ påverkan på livskvalitén. Målsättningen med 

denna litteraturstudie, är att göra en kartläggning över den forskning som finns inom 

området. För att begränsa studiens omfattning har författarna valt att avgränsa ämnet till 

treskiftsarbete. Detta innefattar både dag-, kväll- och nattskift, vilket idag är en vanlig 

arbetsform på sjukhus. Eftersom skiftarbete är ett måste på sjukhus, är det relevant att 

kartlägga hur detta påverkar sjuksköterskan.  
 

 

SYFTE 

Syftet är att kartlägga sjuksköterskans upplevelse av skiftarbete. 

 

 

METOD 

Författarna till denna studie har valt att göra en allmän litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt innebär en sammanställning av tidigare forskning i valt ämne, med 

syftet att skapa en överblick och ge en helhetssyn av forskningen som finns. En allmän 

litteraturöversikt ska inrikta sig mot ett ämne som rör omvårdnad eller ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. Metoden innebär att författarna behöver tillämpa 

ett kritiskt förhållningssätt. Det innefattar bland annat att urvalet av studier inte ska ske 

selektivt, och stödja författarnas ståndpunkt, samt påverka skrivandet av den aktuella 
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studien (Friberg 2017, ss. 141-143). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades. Litteraturöversikter exkluderades för att uppnå god validitet. 

 

 

Datainsamling 

Författarna började med att genomföra en inledande, osystematisk litteratursökning 

enligt Friberg (2017 s. 40). Sökningar gjordes i databaserna Medline och CINAHL, då 

de är kopplade till vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. Det gav en 

överblick på vilken forskning som fanns inom det valda området. Efter det diskuterades 

relevanta sökord för att få fram artiklar som besvarar vårt syfte. Nyckelord ur artiklar 

som hittats i den inledande sökningen hjälpte till att få en översikt över användbara 

sökord till problemområdet. De primära sökorden som valdes ut var “nurs*”, 

“perception” och “shift work”. Svensk Mesh och tesaurusen i CINAHL användes för att 

få fram relevanta synonymer för de valda sökorden. Orden kombinerades med 

“experienc*”, “narrativ*”, “perspective*”, “feel*” och “work schedule tolerance”. Den 

egentliga litteratursökningen genomfördes genom att dela upp varje primärt sökord, 

tillsammans med tillhörande synonymer. Därefter gjordes enskilda sökningar av varje 

sökord och synonymer med hjälp av booleska OR. De enskilda sökningarna 

kombinerades sedan i form av en blocksökning med hjälp av booleska AND för att hitta 

passande artiklar. De egentliga sökningarna gjordes både i databaserna Medline och 

CINAHL (för detaljerad sökhistorik, se bilaga 1). Enligt Friberg (2017, s. 77) är det 

viktigt med avgränsningar för att kunna sortera bort artiklar som inte är relevant för 

intresseområdet. Avgränsningar som gjordes för sökningarna var, begränsat tidsintervall 

mellan år 2008 och år 2018. I CINAHL valdes peer-reviewed för att få fram 

vetenskapligt granskade artiklar. “Exclude Medline records” valdes också för att 

försäkra att sökningarna inte gav dubbletter. I båda databaserna inkluderas endast 

engelska artiklar. Av de artiklar som sökningen gav lästes alla rubriker, sedan sparades 

60 stycken ned i databasernas folder, som verkade relevanta för studiens syfte. Alla de 

60 artiklarnas abstrakt lästes igenom och därefter valdes ett flertal artiklar bort som inte 

var aktuella för studien. De återstående artiklarna kvalitetsgranskades enligt de förslag 

på frågeställningar som anges av Friberg (2017, ss. 187-188). Därefter valdes 13 artiklar 

ut, som använts i studien. Litteraturen som valts är inom det aktuella området och har en 

vårdvetenskaplig förankring. För att besvara studiens syfte valdes artiklar som fångar 

sjuksköterskornas upplevelse av skiftarbete. En artikel söktes fram via en 

sekundärsökning, detta skedde genom en manuell sökning från en av de valda 

artiklarnas referenslista. 

 

 

Analys 

De 14 artiklarna lästes igenom noggrant flertalet gånger för att skapa förståelse och 

sammanhang för innehållet, som presenteras i artiklarna. Varje vald studie 

sammanfattades för att ha som stöd under analysen. Enligt Friberg (2017, s. 149) 

underlättas analysen genom att göra en översikt av analyserad litteratur (bilaga 2). Även 

likheter och skillnader ska identifieras för att tydliggöra artiklarnas innehåll (ibid.). För 

att identifiera viktiga aspekter i de valda artiklarna har överstrykningspennor och post-it 

lappar använts, som skapade tillfälliga kategorier. Alla artiklar inkluderas sedan i en 
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genomgång där likheter och skillnader sammanställdes. Efter sammanställning och 

analys av artiklarna började ett resultat utformas och efter hand har kategorierna och 

subkategorierna ändrats. Slutligen kom den, utvalda, analyserade litteraturen att 

resultera i en beskrivande översikt. 

 

 

RESULTAT 

Till kartläggningen valdes 14 artiklar ut. Fem av dem var kvalitativa, åtta var 

kvantitativa och en innehöll både en kvantitativ och kvalitativ metod. Analysen 

resulterade i tre stycken kategorier: Reaktioner hos sjuksköterskan, Hög 

arbetsbelastning – utebliven vård och Balansen mellan privatliv och arbete. Ur dessa 

kategorier identifierades också två subkategorier. Se figur 1. 

 

Figur 1: Sammanställning av kategorier och subkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktioner hos sjuksköterskan 

Ha (2015) beskriver i sin studie, att flera sjuksköterskor uttrycker att skiftarbete är 

frustrerande. Denna frustration grundar sig i de fysiska och psykiska symtom som de 

upplever, relaterat till roterande skiftarbete. De upplever symtom som sömnbrist, 

förhöjd känsla av trötthet och menstruella rubbningar. De uttrycker även en oro över att 

deras personlighet upplevs förändrad. Dessa symtom upplevs dock inte i samma 

utsträckning av de sjuksköterskor som tycker att roterande skiftarbete är 

tillfredsställande och nödvändigt. Vidare förklarar Lin, Liao, Chen och Fan (2014) att 

kroppens svar på arbetsrelaterad stress har effekter på hälsan och ju fler fysiska och 

psykiska symtom som uppkommer, ju lägre blir upplevelsen av hälsa. Lyckas 

 

Reaktioner hos 

sjuksköterskan 

- Fysisk ohälsa 
- Psykisk ohälsa 
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sjuksköterskan upprätthålla sin förmåga att genomföra arbetet och samtidigt ha en bra 

balans till privatlivet, upplevs hälsan bättre (ibid.). En sjuksköterska beskriver att hon 

ångrar yrkesvalet då den psykiska stressen och fysiska påfrestningen av treskiftsarbete 

blir mer och mer påtaglig (Ha 2015). 

 

 

Fysisk ohälsa 

Buja, Zampieron, Mastrangelo, Petean, Vinelli, Cerne och Baldo (2013) visar på ett 

samband mellan treskiftsarbete och fysiska symtom som magsmärtor. Utöver det 

upplevs vanligen symtom som huvudvärk, matsmältningsproblem, ryggsmärta och 

problem i fötter och ben, relaterat till stående arbete. Detta kan förklara varför 

treskiftsarbetare i större utsträckning brukar smärtlindrande läkemedel, än de som 

enbart arbetar dag eller dag och kväll. Vidare har treskiftsarbetare i genomsnitt fler 

läkarbesök än personer som arbetar andra typer av skift. Trots det redovisar studien inga 

skillnader mellan olika slags skiftarbete gällande påverkan på systoliskt blodtryck, 

kolesterolvärden, sömnvanor och sömnkvalitet (ibid.).  

 

 

Psykisk ohälsa 

Treskiftsarbete har ett samband med stress, ofta i form av utmattning. Trötthet, ångest 

och humörsvängningar är också vanliga upplevda symtom (Buja et al. 2013). Det finns 

en markant skillnad på sömnkvaliteten och den psykiska ohälsan hos sjuksköterskor 

som arbetar treskift, jämfört med de som arbetar dagtid. Många upplever överlag en 

måttlig stress kopplad till sitt arbete, vilket också har ett samband till dålig sömnkvalitet 

och försämrad upplevelse av hälsa (Lin, Chen, Pan, Pan, Chen, Chen, Hung & Wu 

2011; Lin et al. 2014). Den arbetsrelaterade stressen som sjuksköterskorna upplever kan 

härledas till situationer där de känner sig osäkra i sin kompetens och oförmögna att 

klara av vårdandet av patienter inom den tidsram som krävs. En annan orsak är också 

svårigheter att få ihop familjelivet vid sidan av arbetet (Lin et al. 2014). 

 

 

Dålig sömnkvalitet och skiftarbete har ett tydligt samband och många av 

sjuksköterskorna beskriver att de lider av kronisk fatigue. Det förekommer mer hos 

kvinnor, än hos män och det är vanligare för de som har tre eller fler familjemedlemmar 

att ta hand om (Giorgi, Mattei, Notarnicola, Petrucci & Lancia 2018; Korompeli, Chara, 

Chrysoula, & Sourtzi 2013). Försämrad sömnkvalitet ses även hos de som nyligen har 

arbetat skift, jämfört med de som aldrig arbetat skift. Skiftarbete innebär färre 

sömntimmar och sämre kvalitet på den sömn de får. Många lider också av sömnlöshet 

samt fler och för tidiga uppvaknanden. Vidare leder dålig sömn till sämre daglig 

funktion och humörsvängningar (Zhang, Sun, Li, & Tao 2016). En sjuksköterska 

uttryckte svårigheter att sova på dagen och att hon inte uppnådde lika god sömnkvalitet 

på dagen som på natten. Att inte få tillräckligt god sömn resulterade i överdriven 

upprördhet och irritation över småsaker (Bogossian, Winters-Chang & Tuckett 2014). 

Det beskrivs som svårt att få möjlighet för tid till sig själv, då de lediga dagarna ofta går 

åt till att ta igen sömn (Ha 2015).  
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Många sjuksköterskor blir utbrända i relation till arbetskraven, kraven från patienter och 

brist på sömn som uppstår i yrket. Sömnstörningar ökar också risken att drabbas av 

utbrändhet och det är vanligare hos kvinnor än män. Vidare framkommer att de som 

jobbar fler dagar i sträck utan sammanhängande ledighet oftare drabbas av 

utmattningssyndrom (Giorgi et al. 2018). Sjuksköterskor som jobbar roterande skift har 

betydligt mycket fler symtom på depression än de som jobbar dagskift. Andra variabler 

som låg socioekonomisk status, utbildning, ålder och hög alkoholkonsumtion ökar 

också risken för depression (Lee, Kim, Kim, Lee & Kim 2016). 

 

 

En studie av Gifkins, Johnston och Loudoun (2018) påvisar att majoriteten av 

sjuksköterskorna upplever förändrade matvanor sedan de börjat arbeta skift. På grund av 

hög arbetsbelastning, uteblivna raster och trötthet blir det mer småätande som kakor och 

annan skräpmat. Power, Kiezebrink, Allan och Campbells (2017) studie beskriver att 

småätande samt överätande efter arbetspassen är vanligt, på grund av uteblivna raster. 

Resultatet visar också att miljön har stor inverkan på sjuksköterskornas matvanor samt 

att tillgången till ohälsosam mat är större än hälsosam mat. Ofta finns sötsaker nära till 

hands på arbetsplatsen och den höga arbetsbelastningen gör det lättare att ta en kaka på 

vägen istället för att äta på rasten, som ofta uteblir. 

 

 

Power et al. (2017) studie belyser hur skiftarbete påverkar sjuksköterskornas fysiska 

aktivitet. Vissa upplever att de kan koppla av och rensa huvudet genom träning medan 

andra känner att de inte har energi nog till att orka träna. 

 

 

Hög arbetsbelastning – utebliven vård 

Även om treskiftsarbete är problematiskt, ses det ändå som nödvändigt för att 

patienterna ska få vård 24 timmar om dygnet (Ha 2015). Skiftarbete påverkar bevarande 

av personal och rekrytering inom sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskor upplever att det är 

de nyanställda som får ta de sämre arbetspassen. Denna börda medför att de nyanställda 

ändrar sina arbetsmönster redan inom två års tid. Detta innefattar exempelvis att inte 

längre orka arbeta fulltid. Tröttheten som sjuksköterskorna upplever påverkas både av 

skiftarbetet och i kombination med den arbetsbelastning som omvårdnadsarbetet 

innebär (Bogossian, Winters-Chang & Tuckett 2014). Buja et al. (2013) studie påtalar 

att treskiftsarbete är associerat med högre arbetskrav samt små möjligheter att kunna 

påverka beslut. Detta till skillnad från andra typer av skiftarbete inom vården. 

Procentuellt visar också resultatet på högre fysiska och psykiska krav vid treskiftsarbete 

vilket ökar sannolikheten för en hög arbetsbelastning (ibid.). Många sjuksköterskor 

uttrycker en ständig känsla av att arbetsbelastningen ökar och ökar utan att den någonsin 

lättar igen. Dagens kliniska miljö upplevs som komplex av sjuksköterskorna. De menar 

att det inte bara krävs medicinska och andra vårdande åtgärder, utan också 

omvårdnadsåtgärder som innefattar den psykiska hälsan (Bogossian, Winters-Chang & 

Tuckett 2014). I en studie av Gómez-García et al. (2016) påvisas en skillnad mellan 

dag- och nattpersonal, där nattpersonalen rapporterade ett större missnöje över 
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arbetssituationen och arbetsmiljön. Sjuksköterskorna beskriver vikten av en tydlig, 

ledande enhetschef som ger stöttning och support för upplevelsen av god arbetsmiljö.  

 

 

En annan faktor som framkommit av den höga arbetsbelastningen är att många 

beskriver att de under arbetspassen blir dehydrerade. Detta beror på att de inte hinner 

dricka. Dock känner många ett behov av att inta mer koffeinhaltiga drycker, såsom 

kaffe och te, för att förebygga trötthet. En sjuksköterska beskriver att nattarbete ofta 

förknippas med mycket coca-cola och choklad för att orka hålla sig vaken och 

förebygga trötthet (Gifkins, Johnston & Loudoun 2018). 

 

 

Gifkins, Loudoun och Johnston (2017); Ha (2015); West, Boughton och Byrnes (2009) 

påvisar att sjuksköterskor tycker roterande skiftarbete är tillfredsställande. I en studie av 

Ha (2015) beskriver en sjuksköterska att en viss mängd stress är bra för att hålla sig 

vaken, pigg och alert samt kunna hantera svårigheter. Trots en tillfredsställande attityd 

till skiftarbete finns ett medhåll till att arbeta fram program i verksamheten, för att 

hantera den arbetsrelaterade stressen. Oavsett attityd till roterande skiftarbete vill 

sjuksköterskorna ha extra bonus och ledighet för sitt arbete. De anser att det finns ett 

behov att ta fram nya flexibla arbetsmöjligheter än enbart treskiftsarbete. 

 

 

Bogossian, Winters-Chang och Tuckett (2014) beskriver en ökning av arbetsbelastning 

och höga patientantal, samtidigt som det sker en minskning av personal och resurser. 

Detta gör att förväntningarna från systemet, patienterna och på sjuksköterskorna själva, 

upplevs som ouppnåeliga. Tidsbristen som uppstår när arbetsbelastningen blir för hög 

gör sjuksköterskorna tvungna att prioritera åtgärder. Detta resulterar i avsaknad av tid 

till omsorg för patienterna. Fokus blir att förse alla patienter med den basala 

omvårdnaden. Detta begränsar möjligheten till att skapa bekvämlighet för patienten och 

göra det lilla extra, som kan vara väl så viktigt. Detta etiska problem och oförmåga att 

förse patienterna med god vård skapar ångest hos sjuksköterskorna. Resultatet blir att 

många väljer att avsluta sitt yrke. En sjuksköterska beskriver att hon vid flertalet 

tillfällen efter arbetet kör hem gråtandes, eftersom patienterna inte fått den omvårdnad 

de behöver, på grund av personalbrist. Ur etisk synpunkt känns det ohållbart att fortsätta 

arbeta under de förutsättningarna. Många sjuksköterskor upplever det organisatoriska 

systemet som en av de största orsakerna till utebliven patientvård. De påpekar bland 

annat att det ofta är dålig fördelning i arbetsstyrkan vad gäller erfarenhet. Mängden 

administrativa uppgifter och pappersarbete spelar en stor roll och de upplever inte 

tillräckligt stöd från enhetschefer. Erfarna sjuksköterskor slutar och söker sig till något 

bättre, medan de nyutexaminerade sköterskorna blir kvar i en svårhanterlig 

arbetssituation. För höga krav och för lite tid äventyrar vårdandet och därmed 

säkerheten för patienterna (ibid.). 

 

 

Sjuksköterskorna beskriver en skillnad i vårdkvaliteten, utifrån de olika skiften under 

dygnet. De som endast jobbar dagtid upplever vårdkvaliteten som god, medan de som 

jobbar skift upplever otillräcklig vårdkvalitet, på grund av tidsbrist. De beskriver att de 

inte hinner prata och stödja patienterna tillräckligt (Giorgi et al. 2018; Gómez-García et 
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al. 2016). Vidare beskriver Gómez-García et al. (2016) hur tidsbrist orsakar bortfall av 

vårdåtgärder i form av uppdatering av patientens vårdplaner samt förberedelse av 

patienten och anhöriga för att klara av situationen efter hemgång. Det påvisas en stor 

skillnad mellan treskiftsarbetare, som hade svårare att hinna med ovanstående 

vårdåtgärder, jämfört med de som arbetar dagskift. Sjuksköterskor som arbetar dag 

upplever sig i större utsträckning säkra på att patienten kunde klara sin egen vård efter 

hemgång, än vad de som arbetar treskift gör. Oavsett arbetsform upplever majoriteten 

av sjuksköterskorna en säkerhet i att verksamheten tar deras avvikelser om bristande 

vård på allvar samt arbetar vidare för att förebygga framtida risker. De flesta 

sjuksköterskorna i studien av (Gómez-García et al. 2016) är nöjda med sitt yrkesval och 

upplever att de ger god vård till patienterna. För att uppnå god vårdkvalitet upplever 

sjuksköterskorna att det är viktigt med tydliga riktlinjer för omvårdnad.  

 

 

Balansen mellan privatliv och arbete 

Många sjuksköterskor beskriver att skiftarbete i viss mån går ut över det sociala livet. 

Framförallt upplever de unga, oerfarna sjuksköterskorna det som mer besvärligt än de 

medelålders, erfarna. De upplever minskad tid med sin partner och sina vänner samt 

bristande stöd från nära och kära. Flertalet sjuksköterskor påtalar vikten av 

självbestämmande över sitt eget schema (Gifkins, Loudoun & Johnston 2017; West, 

Boughton & Byrnes 2009). Många sjuksköterskor beskriver fördelarna med skiftarbete, 

då de under dagarna kan utföra sysslor när andra arbetar (Gifkins, Loudoun & Johnston 

2017; Ha 2015; West, Boughton & Byrnes 2009). Sjuksköterskor förklarar att det finns 

ett samband mellan skiftarbete och familjeliv, där en orsak till att behöva frångå 

skiftarbete eller lämna yrket är att familjen kommer i första hand (Bogossian, Winters-

Chang & Tuckett 2014). De kvinnor som har barn beskriver att det ofta är svårt att få 

ihop livet utanför arbetet. Dessa svårigheter upplevs till viss del på grund av samhällets 

uppbyggnad med barnomsorg, skolor och äldrevård. Skiftarbetet genererar känslor som 

skuld och skam gentemot familjen. Trots de nackdelar som beskrivs, tycker 

sjuksköterskor fortfarande att deras arbete är roligt och tillfredsställande. Det krävs 

planering av sitt eget schema, utifrån privatlivet, för att få en bra rytm i livet 

(Bogossian, Winters-Chang & Tuckett 2014; West, Boughton & Byrnes 2009). Många 

känner ett behov av kontroll över organisationen på arbetsplatsen och mycket energi går 

åt till organisatoriska delar i arbetet (West, Boughton & Byrnes 2009). För att 

personalstyrkan inte ska minska på grund av skiftarbete, är det viktigt med en lösning 

där scheman kan läggas på en individuell nivå. Möjlighet till balans mellan arbete och 

familjeliv för alla inblandade är av stor betydelse. En möjlighet kan vara att de som 

föredrar att jobba nattskift i första hand ska få det, och därmed lämna de övriga passen 

till dem där dag- och/eller kvällsskift lämpar sig bättre för (Bogossian, Winters-Chang 

& Tuckett 2014). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Vald metod för studien var en litteraturöversikt enligt Friberg. Denna typ av 

litteraturstudier har fått kritik, då det ofta har en osäker grund. Detta relaterat till att 

forskningen begränsas inom valt område. Vid alla typer av litteraturstudier måste 

avgränsningar och val göras i viss mån. Avgränsningarna innebär en omöjlighet att 

omfatta all forskning, oavsett om den görs av forskare eller studerande. Kritik har också 

riktats mot att det finns en risk att urvalet av forskning sker selektivt, vilket innebär att 

det gynnar författarnas egen ståndpunkt (Friberg 2017, ss. 141-143). Författarna har 

försökt tillämpa ett kritiskt förhållningssätt. Detta genom att vara medvetna om riskerna 

med denna typ av studie samt reflekterat över dessa under arbetets gång. Författarnas 

tidigare erfarenhet av skiftarbete, i form av dag- och kvällspass, kan ha inneburit en risk 

att resultatet påverkats. Författarnas förförståelse är att skiftarbete är fysiskt och 

psykiskt krävande och skapar trötthet på arbetet. Många dagar under vår praktik var 

också stressiga och känslor av otillräcklighet var inte ovanliga. De egna förförståelserna 

har försökt frångås för att inte de skulle påverka resultatet.  

 

 

Litteraturöversikt ansågs som mest lämplig metod, då tidsramen för studien var 

begränsad och författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av empiriska studier. Ifall 

en empirisk studie genomförts, hade en fenomenologisk ansats varit mest lämplig för att 

få en vidare insyn i människors livsvärld. Enligt Rosberg (2017, ss 127-151) riktar sig 

fenomenologi mot personens medvetande och levda erfarenheter. Författarna anser att 

en empirisk studie hade varit att föredra, då feltolkningar lättare undviks. Eftersom den 

forskning som använts redan är gjord av andra forskare, riskerades resultatet påverkas i 

litteraturöversikten. All litteratur som använts är dock noggrant granskad för att i största 

mån undvika feltolkningar. 

 

 

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att inget skulle missas eller uteslutas. I en 

av de kvalitativa artiklarna togs enbart delar av artikeln med i resultatet, då resterande 

del inte var relevant för studiens syfte. Förhoppningarna var att den aktuella studien 

främst skulle innefatta kvalitativa artiklar, men då utbudet av dessa inte var tillräckligt 

stort fick även kvantitativa artiklar inkluderas. Författarna ansåg att de kvalitativa 

artiklarna besvarade studiens syfte bättre, eftersom syftet var att ta reda på 

sjuksköterskornas upplevelse av skiftarbete. I efterhand kan författarna se att 

kombinationen av kvantitativa och kvalitativa artiklar gav en bra struktur i resultatet. De 

kvantitativa artiklarna framhävde sjuksköterskans upplevelse genom ett valt svar eller 

kommentar från ett frågeformulär. Antalet deltagare var mycket större i dessa artiklar, 

vilket gav en bred överblick. Många av de kvantitativa artiklarna gav också samma 

resultat, vilket i sig ökade trovärdigheten. De kvalitativa artiklarna innehöll citat och 

intervjuer med öppna frågor, som gav en mer djupgående förståelse i hur sjuksköterskan 

upplever skiftarbete. Trots den stora andelen av kvantitativa artiklar som inkluderats 

ansåg författarna att ett trovärdigt resultat uppnåddes. De artiklar som togs med i 

studien var forskning från många olika länder. Författarna ansåg inte att världsdel 
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spelade roll i förhållande till dygnsrytm. Det kan dock ha funnits både fördelar och 

risker med att ha använt artiklar utan geografisk begränsning. Fördelen kan ha inneburit 

ett brett perspektiv på upplevelsen, en utbredd population samt kulturella skillnader. 

Studien kan i detta avseende då lättare tillämpas både inom svensk sjukvård men även i 

andra delar av världen. En risk kan ha varit att arbetsbelastningen såg annorlunda ut i 

olika länder, dock påvisades inga sådana skillnader. Det kan också ha funnits sociala 

skillnader i olika delar av världen, vilket också hade kunnat ge olika resultat. Författarna 

försökte sammanställa dessa skillnader utan att exkludera viktig information. 

 

 

En styrka i den aktuella studien var att författarna valt artiklar som publicerats inom tio 

års tid. Det kan ha inneburit en begränsning av forskning som finns, dock säkerställdes 

att forskningen var ny och aktuell. Då den aktuella studien syftade till att kartlägga 

treskiftsarbete, exkluderades artiklar som enbart innefattar dagskiftsarbete, 

nattskiftsarbete eller 12-timmars skift. Författarna valde även att exkludera artiklar 

innehållande studenters upplevelser av skiftarbete samt andra professioner inom vården, 

då syftet var att kartlägga sjuksköterskans upplevelse. Även de studier som riktade in 

sig på specifika vårdavdelningar exkluderades för att få ett bredare perspektiv på 

upplevelserna som omfattar alla sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. En del studier 

innehöll flera olika yrkesprofessioner, i dessa fall valdes data noga ut som innefattade 

just sjuksköterskans upplevelse. De artiklar som endast innehöll medicinska aspekter 

exkluderades. Eftersom denna studie är vårdvetenskaplig valdes artiklar med 

vårdvetenskaplig förankring, där sjuksköterskans upplevelse var tydligt framträdande. 

Fem artiklar kom från tidskrifter som inte är riktade mot vårdvetenskap. Författarna 

diskuterade kring dessa artiklar och valde att inkludera dem i resultatet, då de ansåg att 

artiklarna ändå besvarade syftet. I de tidskrifter som inte var vårdvetenskapliga fanns en 

risk att forskarna missade den vårdvetenskapliga aspekten, vilket kan anses som en 

svaghet i studien. Syftet med studien var att kartlägga sjuksköterskornas upplevelse av 

skiftarbete, vilket under arbetets gång genererade många artiklar som rör 

arbetsbelastning och sjuksköterskans arbetssituation. Till följd av detta blev det 

självklart att tidskrifter som rör arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa var tvungna att 

inkluderas, så länge de innefattade sjuksköterskans upplevelse. 

 

 

Sökningarna som utfördes genererade ett relativt stort antal träffar. Dock har författarna 

genom exklusion och inklusion fått fram ett relevant antal artiklar i förhållande till 

studiens omfattning. Det hade kunnat göras sökningar i fler databaser än de två som 

valdes, för ett bredare utbud. Dock anses CINAHL och Medline vara de mest lämpade 

för ämnet. Studien resulterade i ett brett perspektiv av sjuksköterskans upplevelse, med 

flertalet olika faktorer, vilket kan anses som en svaghet för studien. Dock kan det breda 

perspektivet ses som en styrka, eftersom studien kartlägger hela sjuksköterskans 

upplevelse av skiftarbete. Resultatet som framkommit i studien stämde överens med 

tidigare forskning, vilket ökade studiens trovärdighet. Under analysarbetet 

sammanställdes de tillfälliga kategorierna, till kategorier som representerade resultatet i 

helhet. Under arbetsprocessen märktes att vissa kategorier överlappande varandra vilket 

gjorde att författarna fick döpa om kategorier och slå samman vissa texter, för att få en 

bättre struktur i resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna studien är att många av de sjuksköterskor som arbetar skift får 

psykiska eller fysiska åkommor. De mest framträdande är stress, sömnstörningar, 

magsmärta eller smärta i andra delar av kroppen. Det tydliggörs också att skiftarbete 

påverkar det sociala livet utanför arbetet. Hög arbetsbelastning är starkt förknippat med 

skiftarbete och har en avgörande betydelse för den psykiska och fysiska ohälsan. Den 

höga arbetsbelastningen tillsammans med höga patientantal och nedskärningar i 

personalstyrkan, medför tidsbrist för att kunna utföra god vård.  

 

 

I resultatet framkommer att de nyexaminerade och mer oerfarna sjuksköterskorna 

upplever det värre att jobba skift, än de med längre erfarenhet. Om erfarenhet ger större 

tolerans mot oregelbundna scheman eller inte är oklart. Framförallt är det sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet som beskriver hur arbetet påverkar deras sociala liv samt hur de 

inte får tid till att ta hand om sig själva, familj och vänner. En studie av Postma, Tuell, 

Graves och Butterfield (2017) påvisar att studenter som snart ska examineras uttrycker 

stress, trötthet och social isolering från familj och vänner redan under utbildningen. 

Författarna anser därför att det är viktigt med förberedelser och introduktion inför 

skiftarbete tidigt i utbildningen.  

 

 

Vidare beskriver Postma et al. (2017) sjuksköterskestudenters lösningar för att främja 

välbefinnande och hälsa, både individuellt och relaterat till den nya arbetssituationen. 

Förslag som diskuteras är vikten av bra kommunikation med familj och vänner, för att 

de ska få förståelse för situationen. Relaterat till den individuella hälsan föreslås 

bestämda rutiner kring vardagspusslet. Till exempel rutiner för sänggående, 

förberedelse av matlådor med hälsosamma livsmedel, vattenflaska på arbetet samt skapa 

rutiner för fysisk aktivitet i förhållande till arbetsschemat (ibid.). För god sömn krävs 

vanligtvis rutiner och sömnen bör dagligen prioriteras. Ibland kan det krävas rådgivning 

och hjälp för att lyckas finna rutiner som fungerar. För att anpassning till skiftarbete ska 

underlättas, önskar studenter tidigt under utbildningen bli introducerade för denna 

arbetsform. De påtalar också vikten av att få information om hur skiftarbete påverkar 

hälsan och förebyggande strategier (Ketelaar, Nieuwenhuijsen, Frings-Dresen & Sluiter 

2015; Postma et al. 2017). Den aktuella studien påvisar dock att många sjuksköterskor 

anser att dessa rutiner är svåra att upprätthålla när arbete sker på oregelbundna tider. 

 

Författarna upplever delvis att högskolan förbereder studenterna för hur det är att arbeta 

skift. Dock har författarna själva inte fått testa på hur det är att arbeta treskift. Vidare 

framkom ingen information kring förebyggande strategier och hur skiftarbete påverkar 

hälsan under utbildningen. Det som under utbildningen sågs på avdelningarna var att de 

flesta som arbetar treskift inte upplever detta som positivt. Det var tydligt hur 

variationerna på arbetstider slet hårt på sjuksköterskorna.  

 

 

Resultatet i aktuell studie påvisar att vissa sjuksköterskor som utför fysisk aktivitet 

upplever positiva hälsoeffekter, medan andra inte har energi och ork att vara fysiskt 

aktiva. Tidigare forskning visar på att de sjuksköterskor som regelbundet utför fysisk 

aktivitet har bättre psykisk hälsa än de som inte gör det (Shao, Chou, Yeh & Tzeng 
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2010). Författarna anser att även rutiner kring fysisk aktivitet krävs, då detta är en viktig 

faktor för hälsa.  Det kan också skapa en balans i vardagen, hos såväl erfarna som 

oerfarna sjuksköterskor.  

 

 

Den aktuella studiens resultat påvisar att möjligheten till sömn och tillräcklig 

återhämtning, är en av de viktigaste faktorerna för hantering av skiftarbete samt stressen 

som upplevs i arbetet. Det skapar möjlighet att ställa om dygnsrytmen samt hinna med 

livet utanför arbetet. De som får två dagars ledigt efter sista arbetade nattpasset har 

möjlighet till tillräcklig återhämtning. Det synliggörs att de som arbetar nattpass, följt 

av ledighet och därefter påbörjar ett dagspass, uppvisar trötthet. En skillnad i både 

arbetsprestation och bemötande ses. Detta bekräftas av Lin et al. (2011) studie som visar 

på att sjuksköterskor som får två dagars ledighet istället för en, efter de jobbat natt, 

rapporterar ökad upplevelse av hälsa och sömnkvalitet (ibid.). En möjlig lösning, som 

författarna såg under utbildningens gång, var när schemat gjordes veckovis med 

antingen enbart nattpass eller skiftande mellan dag och kväll. Möjligheten att kunna 

påverka och känna kontroll över sin situation är en viktig aspekt.  

 

 

Upplevelsen av självbestämmande och kontroll är viktigt för de flesta människor och 

gör livet mer hanterbart, vilket förbättrar upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Flera 

studier i resultatet indikerar att det är mycket positivt för de individer som har möjlighet 

att påverka sin situation och känna kontroll över sitt schema. Individuella scheman 

skapar möjligheter för sjuksköterskan att anpassa sitt schema utifrån det sociala livet vid 

sidan av arbetet. Då det framkommer att många upplever social isolation och inte har tid 

till umgänge med vänner och familj, anser författarna att det är viktigt att varje individ 

får ett anpassat schema. Kullberg, Bergenmar och Sharp (2016) påvisar att de 

sjuksköterskor som får lägga sina egna scheman behöver göra färre byten av arbetspass 

efter att deras schema är klart. De som har ett färdigt schema har däremot ett större 

behov av att byta arbetspass, men svårare att få till byten. Detta gör det svårt för dem att 

anpassa arbetet utifrån egna behov. En skillnad som ses hos de som lägger sina egna 

scheman, är att de får fler frågor om schemaändringar och byte av arbetspass med kort 

varsel, från organisationen. De som har färdiga scheman får färre frågor om detta. Ett 

individanpassat schema ökar flexibiliteten, men snabba skiftändringar med kort varsel 

har en negativ effekt, då det inverkar på det sociala livet. Om schemat som läggs ändå 

inte bibehålls, kommer det antagligen inte ha någon större betydelse för 

sjuksköterskorna om de får lägga sitt eget schema eller inte. 

 

 

Enligt författarna upplevdes attityden från enhetschefer ofta bra på flera arbetsplatser, 

vilket stärkte medarbetarnas möjlighet till självbestämmande. Många av dem visade en 

vilja att hjälpa vårdpersonalen med att förbättra deras scheman, för att öka deras 

välmående och ork till arbetet. Upplevelsen av stöd från organisatorisk nivå är viktigt, 

vilket den aktuella studien påvisar. Stöd skapar också möjligheter för en god 

arbetsmiljö. Resultatet visar på vikten av stöd från både ledning och kollegor. En 

arbetsmiljö där alla arbetar i team är viktigt för att skapa trygghet för nya 

sjuksköterskor. Teamarbete främjar också möjligheter att kunna ta hjälp av varandras 

kunskap och kompetens. 
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Hållbar utveckling 

Det finns tre dimensioner, som den hållbara utvecklingen bygger på. Det är en 

ekonomisk, ekologisk och en social dimension (Pellmer, Wramner & Wramner 2017, 

ss. 225-226). 

 

 

Psykiska ohälsa, som uppstår vid skiftarbete, drabbar både individen själv och samhället 

i stort. Det blir både ekonomiskt och socialt kostsamt. Skiftarbete inom vården är 

nödvändigt världen över och är ett globalt problem, som framkommer i den aktuella 

studien. Förbättring bör ske på organisatorisk nivå. Arbetstidslagen §13 (SFS 1982:673 

2018) påtalar arbetstagarnas rätt till minst elva timmars dygnsvila. Trots detta är det 

inom vården vanligt med kortare dygnsvila än elva timmar (Kecklund, Ingre & 

Åkerstedt 2010). Vid mindre än elva timmars återhämtning mellan arbetspassen ökar 

risken för sjukfrånvaro (Vedaa, Pallesen, Waage, Bjorvatn, Sivertsen, Erevik, Svensen 

& Harris (2017). Desto fler arbetspass det är under en månad, med förkortad dygnsvila, 

så framkommer att risken för sjukfrånvaro under nästkommande månad ökar med 20%. 

Det påvisas en skillnad mellan de som har längre erfarenhet och de med kortare 

erfarenhet av skiftarbete. De erfarna har färre perioder med sjukfrånvaro, men lika 

många sjukdagar som de oerfarna. De oerfarna har lika många sjukdagar, men fler 

perioder av sjukfrånvaro. Vidare påtalas en ökad risk för utmattning när sjuksköterskor 

arbetar för många arbetspass i rad (ibid.). I en studie av Prapanjaroensin, Patrician och 

Vance (2017) beskrivs arbetsrelaterad stress vara orsaken till den utmattning som visat 

sig hos många sjuksköterskor. Både på grund av hög arbetsbelastning men också av 

personliga höga krav samt krav från omgivningen. Utmattning påverkar arbetsförmågan 

och försämrar effektivitet och prestation på arbetet. Minskad prestationsförmåga kan 

äventyra patientsäkerheten och eventuellt leda till onödiga vårdskador (ibid.). 

Skiftarbetets negativa effekter och de höga sjukskrivningstalen bland sjuksköterskor 

påvisar att en förändring bör ske kring upplägget av skiftarbete.  

 

 

Enligt författarnas upplevelse och egna erfarenheter märks en tydlig förändring i humör 

och prestationsförmåga på arbetet efter många pass i sträck. Framförallt när det flera 

gånger per vecka skiftar mellan kväll och dag. När det är mindre än elva timmars 

dygnsvila upplevs tålamodet som sämre och minskat engagemang i patienten. Energin 

är inte på topp vilket leder till irritation och sämre prestation på arbetet. Minskad energi 

sänker även toleransen mot stress. Att fatta snabba beslut blir svårare och den 

arbetsrelaterade stressen följer ofta med hem. Det är ofta svårt att släppa arbetet efter 

avslutat pass och det är inte ovanligt att man kommer på saker som glömts av under 

dagen. Efter arbetet är energin ofta så låg att det är svårt att upprätthålla något socialt 

umgänge.  

 

 

Etiskt perspektiv 

Den etiska koden bygger på sjuksköterskans ansvarsområden som innefattar att ge 

individanpassad vård och information, främja hälsa och sociala behov. Det innebär 

också att själv upprätthålla god hälsa för att inte äventyra vårdandet av patienterna 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Den aktuella studien visar hur flertalet 
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sjuksköterskor upplever svårigheter att ge vård där behovet finns. Svårigheterna beror 

på alltifrån den allmänna arbetssituationen till hur de påverkas negativt av dålig sömn. 

Skiftarbetet i sig och arbetsbelastningen, påverkar sjuksköterskornas hälsa negativt samt 

gör det omöjligt för dem att utföra den vård som patienten har rätt till. Vanliga känslor 

som uppkommer är otillräcklighet, som leder till en inre konflikt hos dem själva. När 

sjuksköterskan på grund av arbetssituationen inte själv kan upprätthålla god hälsa 

påverkar detta patienterna negativt. Detta i form av utebliven vård och bristande 

patientsäkerhet. Det skapar ännu mer stress och press hos sjuksköterskan. En ond cirkel 

uppstår som gör det svårt att förhålla sig till den etiska koden.  

 

 

Livskraft är betydande för människor som möjliggör skapande av balans mellan rörelse 

och stillhet, och på så vis upplevs hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, 

ss. 65-75). Hos de sjuksköterskor som fastnar i den onda cirkeln, på grund av 

arbetssituationen, kommer hälsan att påverkas mer och mer negativt. Detta kan bidra till 

svårigheter i utförande av saker som individen anser ha meningsfullhet. Balansen 

mellan stillhet och rörelse, den så kallade livsrytmen, påverkas av omställningen av den 

biologiska dygnsrytmen som det innebär att skifta mellan, dag, kväll- och nattpass. 

Livsrytmen kan också rubbas när sjuksköterskan under lång tid känner av trötthet, 

stress, höga arbetskrav, och otillräcklighet. Vidare kan detta skapa svårigheter till vila, 

avslappning eller ha fri tid för intressen som ger energi. Vikten mellan balans och 

överarbete samt utförande av ett gott arbete är viktig. Tyvärr upplever allt för många att 

denna balans inte finns, inte heller mellan arbete och privatliv. Arbetssituationen och de 

krav som ställs leder till att många sjuksköterskor väljer att byta yrke.  

 

 

I resultatet påvisas sjuksköterskans svårigheter att utföra vård på grund av tidsbrist. 

Tidsbristen gör det också svårt att klara av förväntningarna som finns, från såväl 

patienter som organisationen. Författarna har också framhållit de ökade antalet 

patienter, samtidigt som nedskärningar leder till mindre personal och resurser. Powells 

(2013) studie påvisar att de sjuksköterskor som jobbar natt upplever ökat ansvar och 

arbetskrav. Nattetid är det minskad personalstyrka, vilket gör upplevelsen av 

arbetsmiljön stressig och patienterna får inte den vård de behöver. De känner också ett 

ökat ansvar. Trots detta upplever de nattarbetande sjuksköterskorna att de som jobbar 

dagtid får mer utbildning. Detta antar författarna kan leda till att personal upplever hög 

grad av arbetsrelaterad stress, då de inte känner sig tillfreds med arbetet de utfört. Ball, 

Murrells, Rafferty, Morrow och Griffiths (2014) tydliggör att det finns ett samband 

mellan höga patientantal och högre andel uteblivna vårdåtgärder. Vidare påvisas även 

den kliniska arbetsmiljöns betydelse för utebliven vård, där en bättre arbetsmiljö 

innebär färre uteblivna vårdåtgärder. Vård som uteblir innebär att patienterna inte kan 

räkna med att få den hjälp de behöver. Det har även en grund i sjuksköterskans 

hälsotillstånd och arbetssituation. Samtliga aspekter äventyrar i längden 

patientsäkerheten (ibid.). Författarnas upplevelser och erfarenheter är att de som väljer 

att arbeta som sjuksköterskor är personer som vill hjälpa andra människor. Yrket bygger 

på att främja hälsa och förebygga sjukdom. När arbetsvillkoren inte gör det möjligt att 

utföra en god omvårdnad kan det väcka starka, negativa känslor hos sjuksköterskorna. 

Dessa känslor kan i sin tur leda till arbetsrelaterad stress, vilket enligt denna studie är en 

vanlig orsak till psykisk ohälsa och i vissa fall utmattning. 
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SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis har syftet med denna litteraturöversikt varit att kartlägga 

sjuksköterskans upplevelse av skiftarbete. Arbetssituationen för sjuksköterskorna för 

med sig en rad olika fysiska och psykiska åkommor. Brist på sömn och förändrade 

sömnvanor, matvanor och stress på arbetet resulterar i försämrad prestationsförmåga 

och upplevelse av hälsa. Skiftarbete rubbar den naturliga cirkadiska rytmen i kroppen 

som stör både sömn- och matvanor. Skiftarbete visar sig även påverka den sociala 

tillvaron i livet, som påverkar individen och familjen negativt. Detta beror på minskad 

energi när inte tillräckligt med vila och sömn kan upprätthållas. Försämrad 

prestationsförmåga innebär även en risk för patienterna. När utrymme för återhämtning 

finns möjliggör detta patientsäkert arbete och välmående sjuksköterskor. Vid skiftarbete 

ses också en ökad arbetsbelastning, då det är mindre bemannat vissa tider på dygnet, 

vilket också påverkar patientsäkerheten negativt. 

 

 

En intressant aspekt är att när sjuksköterskorna själva får känna att de har kontroll över 

arbetssituationen, genererar det en bättre upplevelse av hälsa. Möjligheten till 

återhämtning spelar också en stor roll, både för att uppleva god hälsa samt förbättra 

vårdandet. Det är viktigt att fördelarna med skiftarbete lyfts, för de nyexaminerade 

sjuksköterskor som ska ut i arbetslivet. Detta eftersom skiftarbete är en oundviklig 

arbetsform i vården, trots sina negativa konsekvenser. Vidare är det av stor vikt bland de 

som arbetar skift att känna till riskerna som skiftarbete kan innebära. Det gör alla mer 

uppmärksamma på tecken och signaler, som signalerar när något inte är bra. 

Medvetenhet hos varje individ men också hos omgivningen, skapar möjligheter att 

förebygga åkommor. Viktigt är också utformande av rutiner och åtgärder som främjar 

förebyggandet av psykisk och fysisk ohälsa samt påverkan på livet utanför arbetet.  

 

 

Limitations 

Svarsfrekvensen i några av artiklarna har varit relativt låga vilket kan ha påverkat 

resultatet. Det finns en risk att de som valt att delta i undersökningen är de som inte alls 

trivs med sitt arbete och att de som inte deltagit egentligen ser skiftarbete som något 

positivt. Det anses enligt författarna som en svaghet i studien då en högre svarsfrekvens 

eventuellt hade kunnat ge ett annat resultat. 

 

 

Förslag på vidare forskning 

Det som författarna uppmärksammat under arbetets gång är att mer forskning behövs 

kring hur scheman ska, eller bör läggas, för att förebygga ohälsa. Psykisk ohälsa och 

arbetsrelaterad stress är allt för vanligt hos många sjuksköterskor. Vidare bör också 

högskolans förberedelse av skiftarbete för studenterna utvecklas, i form av information 

och möjliga förebyggande åtgärder. Sjuksköterskornas beskrivningar av irritation, 

trötthet och oförmåga att fokusera på arbetet lär påverka kvaliteten på vården, och mer 

forskning behövs gällande sjuksköterskans arbetsförmåga och hur det påverkar 

vårdkvaliteten. Det hade också varit intressant att studera är hur patienter uppfattar 
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vårdandet från de sjuksköterskor som fått för lite sömn och är stressade i arbetet. Ifall 

sjuksköterskorna själva inte upplever att de har tid att ge tillräckligt god vård, kan det 

vara av vikt att studera det från ett patientperspektiv. 

 



 21 

REFERENSER 

 

* Artiklar som ingår i resultatet 

 

Arbetsmiljöverket (2018). Huvudsakliga risker inom hälso- och sjukvården. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/huvudsakliga-risker-inom-

halso--och-sjukvarden/ [2018-11-16] 

 

Asp, M. & Ekstedt, M. (2014). Trötthet, vila och sömn. I Edberg, A-K. & Wijk, H. 

(red.) Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur, ss. 363-419. 

 

Ball, J., Murrells, T., Rafferty, A., Morrow, E. & Griffiths, P. (2014). ‘Care left undone’ 

during nursing shifts: Associations with workload and perceived quality of care. BMJ 

Quality & Safety, 23(2), ss. 116-125. doi:10.1136/bmjqs-2012-001767  

 

* Bogossian, F., Winters‐Chang, P. & Tuckett, A. (2014). “The Pure Hard Slog That 

Nursing Is ...”: A Qualitative Analysis of Nursing Work. Journal of Nursing 

Scholarship, 46(5), ss. 377–388. doi:10.1111/jnu.12090 

 

* Buja, A., Zampieron, A., Mastrangelo, G., Petean, M., Vinelli, A., Cerne, D. & Baldo, 

V. (2013). Strain and health implications of nurses’ shift work. International Journal of 

Occupational Medicine and Environmental Health, 26(4), ss. 511-521. 

doi:10.2478/s13382-013-0122-2 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & kultur, ss. 47-75.  

 

Folkhälsomyndigheten (2017). Begrepp psykisk hälsa. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-

suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/ [2018-11-16] 

 

Friberg, F. (red.) (2017). Dags upp för uppsats. Lund: Studentlitteratur. 

 

Försäkringskassan. (2015). Yrke och sjukfall (Försäkringskassans rapportserie 2015:1). 

Stockholm: Försäkringskassan. 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e1c99b35-629c-4801-944a-

81dd359b303c/korta-analyser-2015-1.pdf?MOD=AJPERES [2018-11-16] 

 

* Gifkins, J., Johnston, A. & Loudoun, R. (2018). The impact of shift work on eating 

patterns and self-care strategies utilised by experienced and inexperienced nurses. 

Chronobiology international, 35(6), ss. 811-820. doi:10.1080/07420528.2018.1466790 

 

* Gifkins, J., Loudoun, R. & Johnston, A. (2017). Coping strategies and social support 

needs of experienced and inexperienced nurses performing shiftwork. Journal of 

Advanced Nursing, 73(12), ss. 3079-3089. doi:10.1111/jan.13374 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/huvudsakliga-risker-inom-halso--och-sjukvarden/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/huvudsakliga-risker-inom-halso--och-sjukvarden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e1c99b35-629c-4801-944a-81dd359b303c/korta-analyser-2015-1.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e1c99b35-629c-4801-944a-81dd359b303c/korta-analyser-2015-1.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e1c99b35-629c-4801-944a-81dd359b303c/korta-analyser-2015-1.pdf?MOD=AJPERES


 22 

* Giorgi, F., Mattei, A., Notarnicola, I., Petrucci, C. & Lancia, L. (2018). Can sleep 

quality and burnout affect the job performance of shift-work nurses? A hospital cross-

sectional study. Journal of advanced nursing, 74(3), ss. 698-708. doi:10.1111/jan.13484 

 

* Gómez-García, T., Ruzafa-Martínez, M., Fuentelsaz-Gallego, C., Madrid, J-A., Rol, 

M-A., Martínez-Madrid, M-J. & Moreno-Casbas, T. (2016). Nurses’ sleep quality, work 

environment and quality of care in the Spanish National Health System: observational 

study among different shifts. BMJ Open, 6(8), ss. 1-11. doi:10.1136/bmjopen-2016-

012073 

 

* Ha, E-H. (2015). Attitudes towards rotating shift work in clinical nurses: a 

Q‐methodology study. Journal of Clinical Nursing, 24(17-18), ss. 2488–2497. 

doi:10.1111/jocn.12833 

 

Jensen, H., Larsen, J. & Thomsen, T. (2018). The impact of shift work on intensive care 

nurses' lives outside work: A cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing, 27(3-

4), ss. 703-709. doi:10.1111/jocn.14197 

 

Kecklund, G., Ingre, M. & Åkerstedt, T. (2010). Arbetstider, hälsa och säkerhet - en 

uppdatering av aktuell forskning (Stressforskningsrapport 322). Stockholm: 

Stressforskningsinstitutet. 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51631.1321968484!/Stressforskningsrap

port_322.pdf [2018-11-16] 

 

Ketelaar, S., Nieuwenhuijsen, K., Frings-Dresen, M. & Sluiter, J. (2015). Exploring 

novice nurses' needs regarding their work-related health: A qualitative study. 

International Archives of Occupational And Environmental Health, 88(7), ss. 953-962. 

doi:10.1007/s00420-015-1022-5 

 

* Korompeli, A., Chara, T., Chrysoula, L. & Sourtzi, P. (2013). Sleep Disturbance in 

Nursing Personnel Working Shifts. Nursing forum an independent voice for nursing, 48 

(1), ss. 45-53. doi:10.1111/nuf.12005 

 

Kullberg, A., Bergenmar, M. & Sharp, L. (2016). Changed nursing scheduling for 

improved safety culture and working conditions – patients' and nurses' perspectives. 

Journal of Nursing Management, 24(4), ss. 524-532. doi:10.1111/jonm.12352 

 

* Lee, H. Y., Kim, M. S., Kim, O., Lee, I-H. & Kim, H-K. (2016). Association between 

shift work and severity of depressive symptoms among female nurses: the Korea 

Nurses’ Health Study. Journal of nursing management, 24(2), ss. 192-200. 

doi:10.1111/jonm.12298  

 

Leopardi, R. (2016). Stress. I Ekselius, L., Herlofson, J., Lundin, A., Mårtensson, B. & 

Åsberg, M. (red.) Psykiatri. Lund: Studentlitteratur, ss. 111-118. 

 

* Lin, P-H., Chen, C-H., Pan, S-M., Pan, C-H., Chen, C-J., Chen, Y-M., Hung, H-C. & 

Wu, M-T. (2011). Atypical work schedules are associated with poor sleep quality and 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51631.1321968484!/Stressforskningsrapport_322.pdf
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51631.1321968484!/Stressforskningsrapport_322.pdf


 23 

mental health in Taiwan female nurses. International Archives of Occupational and 

Environmental Health, 85(8), ss. 877-884. doi:10.1007/s00420-011-0730-8 

 

* Lin, S-H., Liao, W-C., Chen, M-Y. & Fan, J-Y. (2014). The impact of shift work on 

nurses' job stress, sleep quality and self‐perceived health status. Journal of Nursing 

Management, 22(5), ss. 604-612. doi:10.1111/jonm.12020 

 

Lowden, A., Moreno, C., Holmbäck, U., Lennernäs, M. & Tucker, P. (2010). Eating and 

shift work - eating habits, metabolism, and performance. Scandinavian Journal of Work, 

Environment & Health, 36(2), ss. 150-162. 

 http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search-proquest-

com.lib.costello.pub.hb.se/docview/201391973?accountid=9670 [2018-11-28]  

 

Mcewen, B. (2013). Stressfaktorers skyddande och skadliga effekter. I Arnetz, B. & 

Ekman, R. (red.) Stress – gen, individ, samhälle. 3 uppl., Stockholm: Liber, ss. 87-96. 

 

Nationalencyklopedin (u.å.). Hälsa. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2018-11-20]  

 

Nena, E., Katsaouni, M., Steiropoulos, P., Theodorou, E., Constantinidis, T. & 

Tripsianis, G. (2018). Effect of shift work on sleep, health, and quality of life of health-

care workers. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 22(1), ss. 

29–34. doi:10.4103/ijoem.IJOEM_4_18 

 

Pellmer Wramner, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2017). Grundläggande 

folkhälsovetenskap. 4. uppl., Stockholm: Liber, ss. 225-226. 

 

Postma, J., Tuell, E., James, L., Graves, J. & Butterfield, P. (2017). Nursing Students’ 

Perceptions of the Transition to Shift Work: A Total Worker Health Perspective. 

Workplace Health & Safety, 65(11), ss. 533-538. doi:10.1177/2165079917719713 

 

Powell, I. (2013). Can you see me? Experiences of nurses working night shift in 

Australian regional hospitals: a qualitative case study. Journal of Advanced Nursing, 

69(10), ss. 2172-2184. doi:10.1111/jan.12079 

 

* Power, B., Kiezebrink, K., Allan, J. & Campbell, M. (2017). Understanding perceived 

determinants of nurses’ eating and physical activity behaviour: a theory-informed 

qualitative interview study. BMC Obesity, 4(1), ss. 1-12. doi:10.1186/s40608-017-0154-

4 

 

Prapanjaroensin, A., Patrician, P.A. & Vance, D.E. (2017). Conservation of resources 

theory in nurse burnout and patient safety. Journal of Advanced Nursing, 73(11), 

ss.2558–2565. doi:10.1111/jan.13348  

 

Rosberg, S. (2017). Fenomenologi. I Höglund-Nielsen, B. & Granskär, M. (red.) 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 3. uppl., Lund: 

Studentlitteratur, ss. 127-151. 

 

SFS 1982:673. Arbetstidslag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 

http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/docview/201391973?accountid=9670
http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/docview/201391973?accountid=9670


 24 

Shao, M., Chou, Y., Yeh, M. & Tzeng, W. (2010). Sleep quality and quality of life in 

female shift‐working nurses. Journal of Advanced Nursing, 66(7), ss. 1565-1572. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05300.x 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf [2018-11-16] 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2018-11-16] 

 

Söderström, M., Jeding, K., Ekstedt, M., Perski, A. & Åkerstedt, T. (2012). Insufficient 

sleep predicts clinical burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), ss. 

175-183. doi:10.1037/a0027518 

 

Vedaa, Ø., Pallesen, S., Waage, S., Bjorvatn, B., Sivertsen, B., Erevik, E., Svensen, E. 

& Harris, A. (2017). Short rest between shifts intervals increases the risk of sick leave: a 

prospective registry study. Occupational and Environmental Medicine, 74(7), ss. 496-

501. doi:10.1136/oemed-2016-103920 

 

* West, S., Boughton, M. & Byrnes, M. (2009). Juggling multiple temporalities: the 

shift work story of mid-life nurses. Journal of Nursing Management, 17(1), ss. 110-119. 

doi:10.1111/j.1365-2834.2008.00920.x  

 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. I Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.) 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur, ss. 37-51. 

 

* Zhang, L., Sun, D-M., Li, C-B. & Tao, M-F. (2016). Influencing factors for Sleep 

Quality Among Shift-working Nurses: A Cross-Sectional Study in China Using 3-factor 

Pittsburgh Sleep Quality Index. Korean Society of Nursing Science, 10(4), ss. 277-282. 

doi:10.1016/j.anr.2016.09.002 

 

Åkerstedt, T. & Kecklund, G. (2013). Stress och sömn. I Arnetz, B. & Ekman, R. (red.) 

Stress – gen, individ, samhälle. 3 uppl., Stockholm: Liber, ss. 130-137. 

 

Öhrn, A. (2014). Patientsäkerhet. I Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red.) Omvårdnadens 

grunder: Ansvar och utveckling. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 381- 406. 

 

1177 Vårdguiden (2018a). Stress. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Stress/ [2018-11-16] 

 

1177 Vårdguiden (2018b). Sömnen är viktig för din hälsa. https://www.1177.se/Vastra-

Gotaland/Tema/Halsa/Somn/Somn/ [2018-11-16] 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Halsa/Somn/Somn/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Halsa/Somn/Somn/


 25 

Bilaga 1 

Databas och 

sökdatum 

Söksträng Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

valda 

artiklar 

Medline  

2018-11-12 

Sökning 1 

Nurs*  786 870   

Medline  

2018-11-12 

Sökning 2 

Experienc* OR 

Perception* OR 

Narrativ* OR 

Perspective* OR 

Feel* 

 1 622 594   

Medline  

2018-11-12 

Sökning 3 

”Shift work” OR 

Shiftwork OR ”Work 

Schedule Tolerance” 

 8 672   

Medline  

2018-11-12 

Blocksökning 

1 AND 2 AND 3 2008-2018 377 32 

 

 

10 

CINAHL  

2018-11-12 

Sökning 1 

Nurs*  751 827   

CINAHL  

2018-11-12 

Sökning 2 

Experienc* OR 

Perception* OR 

Narrativ* OR 

Perspective* OR 

Feel* 

 310 747   

CINAHL  

2018-11-12 

Sökning 3 

”Shift work” OR 

Shiftwork OR ”Work 

Schedule Tolerance” 

 3 776   

CINAHL  

2018-11-12 

Blocksökning 

1 AND 2 AND 3 2008-2018 

Peer-

reviewed 

Exclude 

Medline 

records 

 

119 28 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Bilaga 2 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Bogossian, F, 

Winters-

Chang, P, 

Tuckett, A. 

 

2014 

 

“The Pure Slot 

That Nursing 

Is…”: A 

Qualitative 

Analysis of 

Nursing Work 

 

Journal of 

Nursing 

Scholarship 

Syftet är att 

utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

omvårdnadsarbetets 

karaktär som en 

bidragande faktor 

till att lämna yrket. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. Urvalet 

valdes från tidigare 

kohortstudie. Till de 

7604 deltagarna 

skickades en mail-

inbjudan till att svara på 

3 öppna frågor. 66 

sjuksköterskor svarade. 

Resultatet visar på att 

de sjuksköterskor 

som arbetar i de 

verkliga 

arbetsförhållandena 

uttrycker 

otillfredsställelse i 

relation till de 

hygieniska 

faktorerna: 

skiftarbete, 

arbetsbelastning, 

våld och finansiell 

ersättning. 

Buja, A, 

Zampieron, A, 

Mastrangelo, 

G, Petean, M, 

Vinelli, A, 

Cerne, D & 

Baldo, V.  

 

2013 

 

Strain and 

health 

implications of 

nurses´shift 

work 

 

International 

Journal of 

Occupational 

and 

Environmental 

Health 

Studien undersöker 

om sjuksköterskors 

jobbscheman är 

associerade med 

olika nivåer av 

jobbrelaterad 

belastning, 

hälsosymtom och 

beteende. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Urvalet 

bestod av 806 

sjuksköterskor. 

Av 806 tillfrågade, 

deltog 455 stycken 

(56,5%). 15 enkäter som 

inte var fullständiga 

exkluderades. 

Resultatet visade att 

de som arbetade 

treskift visade flest 

symtom på stress och 

magsmärtor.  Det 

fanns ett samband 

med högre 

arbetskrav och 

minskad möjlighet 

till 

beslutsbefogenhet, 

vilket i slutändan 

ökar 

arbetsbelastningen. 

Gifkins, J., 

Loudoun, R. & 

Johnston, A. 

Undersöka 

uppfattningarna om 

både utmaningar 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor i kvalitativ 

De erfarna 

sköterskorna 

upplevde skiftarbete 



 27 

 

2017 

 

Coping 

strategies and 

social support 

needs of 

experienced 

and 

inexperienced 

nurses 

performing 

shiftwork 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

och fördelar med 

att arbeta skift och 

olika långa 

arbetspass. Då 

stress är i yrket och 

vid skiftarbete vill 

författarna 

undersöka detta. 

ansats. En konstruktiv 

utredning med en öppen 

tolkningsmetod. Två 

kontrollgrupper 

studerades med olika 

lång erfarenhet av 

skiftarbete. 12 stycken 

erfarna sjuksköterskor 

och 9 stycken oerfarna 

sjuksköterskor deltog. 

som mer positivt än 

de oerfarna.  

Konstant trötthet och 

ändrade 

sömnmönster var 

förekommande hos 

de flesta. 

Självbestämmande 

scheman ses som 

fördelaktigt. 

 

Gifkins, J, 

Johnston, A & 

Loudoun, R. 

 

2018 

 

The impact of 

shift work on 

eating patterns 

and self-care 

strategies 

utilised by 

experienced 

and 

inexperienced 

nurses 

 

Chronobiology 

International 

Att utforska 

skillnader och 

likheter i matval 

och ätbeteende hos 

sjuksköterskor som 

jobbat skift olika 

länge. Samt att 

förstå hur de kan 

påverka sina 

ätbeteenden för att 

hantera trötthet och 

sömnbrist. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Sjuksköterskor som 

jobbat skift mer än tre år 

jämfördes med 

nyexaminerade 

sjuksköterskor. 12 

stycken erfarna 

sjuksköterskor och 9 

stycken oerfarna 

sjuksköterskor deltog. 

Studien visar att 

nästan alla har ökat 

sitt matintag av 

livsmedel med högt 

sockerinnehåll. Ökat 

mat- och 

koffeinintag sågs 

också. 

Giorgi, F., 

Mattei, A., 

Notarnicola, I., 

Petrucci, C. & 

Lancia, L. 

 

2017 

 

Can sleep 

quality and 

burnout affect 

the job 

Utreda möjliga 

relationer mellan 

sömnstörningar, 

utbrändhet och 

arbetsprestation hos 

skiftarbetande 

sjuksköterskor. 

En observationsstudie 

med tvärsnittsansats. 

Validerade 

frågeformulär användes. 

315 sjuksköterskor 

deltog, som arbetar skift 

på ett stort sjukhus i 

Italien. 

 

Kvinnor löpte större 

risk än män att få 

sömnstörningar. De 

med sömnstörningar 

löpte större risk att 

bli utbrända. Långa 

schema perioder ökar 

risken för att bli 

utbränd. 



 28 

performance 

of 

shift-work 

nurses? 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Gómez-

García, T., 

Ruzafa-

Martínez, M., 

Fuentelsaz-

Gallego, C., 

Madrid, J-A., 

Rol, M-A., 

Martínez-

Madrid, M-J. 

& Moreno-

Casbas, T. 

 

2016 

 

Nurses’ sleep 

quality, work 

environment 

and quality of 

care in the 

Spanish 

National 

Health 

System: 

observational 

study among 

different shifts 

 

BMJ Open 

Undersöka 

sambanden mellan 

arbetsmiljön och 

sjuksköterskornas 

upplevelse av 

vårdkvalitet och hur 

kvaliteten påverkas 

av olika skift. Samt 

undersöka 

sambanden mellan 

arbetsrelaterad 

tillfredsställelse, 

utbrändhet, 

sömnkvalitet och 

trötthet under dagen 

hos skiftarbetande 

sjuksköterskor. 

En observations och 

beskrivande 

tvärsnittsstudie.  

635 stycken 

sjuksköterskor, som 

arbetade skift på stora 

sjukhus, deltog i 

studien. 

Egenformulerade 

frågeformulär samt 

andra validerade 

verktyg användes, som 

Practice Environment 

Scale of the Nursing 

Work Index. 

 

Dagpersonalen 

rapporterar bättre 

arbetsmiljö än de 

som jobbar natt. 

 Många 

sjuksköterskor 

rapporterar vården 

som utmärkt eller 

god, framförallt 

dagskift personalen. 

Nattpersonalen 

upplever i större 

utsträckning att 

information 

försvinner mellan 

skiftbyten. De 

upplevde 

patientsäkerheten 

som hög, men att 

administrativa 

sysslor tog tid från 

att stötta och trösta 

patienterna. 

Ha, E-H. 

 

2015 

 

Attitudes 

towards 

rotating shift 

work in 

clinical nurses: 

a Q-

methodology 

Syftet med studien 

är att identifiera 

sjuksköterskors 

attityder till 

roterande 

skiftarbete.  

 

En Q-metodologi har 

använts, vilket 

innehåller både 

kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Denna metod kan 

avslöja en persons 

synsätt på ett fenomen, 

intresse. Detta 

subjektiva perspektiv 

kan sedan överföras till 

Tre huvudfaktorer 

identifierades. 

Roterande skiftarbete 

 är frustrerande, 

tillfredställande  eller 

problematiskt, men 

nödvändigt.  Lika för 

alla grupper var att 

de önskade mer 

betalt och extra 

ledigt för det 
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study 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

e mer objektivt resultat. 

Urvalet gjordes i flera 

steg och så även 

datainsamlingen. Ett 

formulär med 46 

påståenden arbetades 

fram vilket 39 deltagare 

fick svara på. 

 

roterande 

skiftarbetet. De vill 

också få möjlighet 

till andra former av 

flexibelt arbete och 

inte enbart treskift. 

Korompeli, A., 

Chara, T., 

Chrysoula, L. 

& Sourtzi, P. 

 

2013 

 

Sleep 

Disturbance in 

Nursing 

Personnel 

Working 

Shifts 

 

Nursing forum 

an independent 

voice for 

nursing 

Undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar 

sömnstörningar hos 

personer som 

jobbar skift. 

En kvantitativ 

tvärsnittsundersökning. 

Av 750 tillfrågade 

deltog 365 (49%) 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskeassistenter.  

Sjuksköterskor som 

jobbar treskift hade 

signifikant mer 

sömnstörningar än de 

som jobbar dagskift. 

Sömnstörningar var 

vanligare hos 

kvinnor än män och 

blev värre ju fler år 

de jobbat skift. 

Lee, H-Y., 

Kim, M-S., 

Kim, O., Lee, 

I-H. & Kim, 

H-K. 

 

2016 

 

Association 

between shift 

work and 

severity of 

depressive 

symptoms 

among female 

nurses 

 

Journal of 

Nursing 

Management 

Utreda förekomsten 

av depression och i 

relation till 

skiftarbete. 

Studien hade en 

kvantitativ ansats. 

Enkätformulär användes 

och skickades ut till  

10 173 stycken 

sjuksköterskor. 9789 

enkäter inkluderades 

som var fullständiga. 

Variabler som låg 

ålder, 

utbildningsnivå, 

inkomst och högre 

konsumtion av 

alkohol var faktorer 

som spelade in på 

upplevda depressiva 

symtom. 

Sjuksköterskor som 

jobbade skift hade 

mer depressiva 

symtom än de som 

inte gjorde det. 

Lin, P-C, Utreda effekterna Kvantitativ ansats med Studien visar att de 
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Chen, C-H, 

Pan, S-M, Pan, 

C-H, Chen, C-

J, Chen, Y-M, 

Hung, H-C & 

Wu, M-T. 

 

2011 

 

Atypical work 

schedules are 

associated 

with poor 

sleep quality 

and mental 

health in 

Taiwan female 

nurses 

 

International 

Archives of 

Occupational 

and 

Environmental 

Health 

av skiftarbete och 

hur det påverkar 

kvinnliga 

sjuksköterskors 

sömnkvalitet och 

psykisk hälsa. 

ett eget strukturerat 

frågeformulär. 882 

frågeformulär skickades 

ut, och 456 (51,7%) 

sjuksköterskor svarade. 

Medelåldern var 29,9 år. 

56,5% jobbade 

roterande skift (dag, 

kväll, natt). 

som jobbar treskift 

har signifikant sämre 

sömnkvalitet och 

psykisk ohälsa än de 

som jobbar dagskift. 

Lin, S., Liao, 

W., Chen, M 

& Fan, J. 

 

2014 

 

The impact of 

shift work on 

nurses´ job 

stress, sleep 

quality and 

self-perceived 

health status 

 

Journal of 

Nursing 

Management 

Studien syfte är att 

undersöka hur 

skiftarbete påverkar 

sjuksköterskans 

arbetsrelaterade 

stress, sömnkvalitet 

och självupplevda 

hälsostatus. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Av 320 tillfrågade 

deltog 266 (83%) 

sjuksköterskor, alla 

kvinnor. Inklusion: 3 

månaders 

treskiftsarbete. 

 

Resultatet visade på 

måttlig 

arbetsrelaterad stress 

bland 

sjuksköterskorna. 82 

% upplevde dålig 

sömnkvalitet och 71 

% måttligt god 

upplevelse av hälsa. 

Samband mellan hög 

stress och dålig 

sömnkvalitet och låg 

upplevd hälsostatus. 

Power, B, 

Kiezebrink, K, 

Allan, J, 

Campbell, M. 

 

2017 

Syftet är att ta reda 

på vilka faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors 

ohälsosamma kost 

och deras fysiska 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer, ansikte till 

ansikte.  

16 legitimerade 

sjuksköterskor deltog, 

Studien visar att 

många av 

sjuksköterskorna har 

svårt att äta 

hälsosamt på grund 

av skiftarbete, hög 
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Understanding 

perceived 

determinants 

of nurses’ 

eating and 

physical 

activity 

behavior 

 

BMC Obesity 

aktivitet. som jobbar heltid på ett 

stort sjukhus i Nordöstra 

Skottland. 

arbetsbelastning och 

uteblivna raster. 

Ändå ansåg de flesta 

det som en hög 

prioritering, likväl 

fysisk aktivitet. 

West, S., 

Boughton, M. 

& Byrnes, M. 

 

2009 

 

Juggling 

multiple 

temporalities: 

the shift work 

story of mid-

life nurses 

 

Journal of 

Nursing 

Management 

Utforska 

medelålders 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

skiftarbete. 

En hermeneutisk, 

fenomenologisk 

analysmetod med 

tolkningsrad inom 

fenomenologi. 13 

legitimerade 

sjuksköterskor deltog. 

De var i medelåldern 

(44 år eller äldre) och 

har arbetat skift i minst 

tre år. 

Svårigheterna med 

att få ihop ett 

fungerande 

vardagshjul när du 

jobbar skift. Alltifrån 

familj, barn och 

partner samt att ha 

tid och ork att umgås 

med vänner. 

Zhang, L., 

Sun, D-M., Li, 

C-B. & Tao, 

M-F. 

 

2016 

 

Influencing 

Factors for 

Sleep Quality 

Among Shift-

working 

Nurses 

 

Korean 

Society of 

Nursing 

Science 

Studera faktorer 

som påverkar 

sömnkvaliteten hos 

skiftarbetande 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med ett 

eget framtaget 

frågeformulär. Av 513 

stycken tillfrågade 

deltog 487 (94,9%) 

legitimerade 

sjuksköterskor mellan 

19-55 år utan tidigare 

större sjukdomshistoria, 

alkoholproblem eller ätit 

psykofarmaka. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor som 

jobbar skift eller 

nyligen gjort, hade 

betydligt sämre 

sömnkvalitet än de 

som aldrig jobbat 

skift. Det visade 

också att det 

påverkar den dagliga 

funktionen i livet. 

 

 

 


