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Sammanfattning    

Sömnbrist är ett ämne som givits allt mer uppmärksamhet i dagens samhälle. Sömnen har 

betydelse för människan i den bemärkelse att kroppen får återhämtning och hjärnan kan 

lagra och bearbeta minnen. Sjuksköterskor har i dagens samhälle en stor roll i det 

patientnära arbetet. Men vad händer med en sjuksköterska som har sömnbrist och hur 

påverkar detta hens arbete och hälsa? Syftet med detta arbete är att beskriva hur 

sjuksköterskor erfar sömnbrist, trötthet och fatigue samt hur det påverkar sjuksköterskans 

arbete och hälsa. En litteraturöversikt användes till arbetet för att få en överblick om det 

nuvarande kunskapsläget. Tio artiklar inkluderades i arbetet och analyserades. Studier 

visar på att sömnbrist, trötthet och fatigue är vanligt förekommande hos sjuksköterskor 

och studierna visade även på konsekvenser som uppstått till följd av sjuksköterskors 

trötthet. Dessa konsekvenser kan innebära att sjuksköterskor begår misstag i det 

patientnära arbetet, men tröttheten kan också gå ut över det privata livet. Detta innebär 

att sjuksköterskan kan utsätta sig för onödiga risker utanför arbetsplatsen i form av att 

köra bil medan hen är trött. Resultaten visar att det behövs mer forskning kring vilka 

orsaker som gör att sjuksköterskan lider av sömnbrist och därav upplever trötthet. Likaså 

studier som visar hur sömnbrist påverkar den vårdande vården vore värdefullt. En slutsats 

är att man bör lyfta frågan om sömnbrist och trötthet hos personalen för att på så sätt 

kunna se om rätt förutsättningar finns för en rimlig återhämtning.  

 

 

Nyckelord: Sömnbrist, Trötthet, Fatigue, Sjuksköterska, patientsäkerhet, vårdskador, 

skiftarbete.  

 

Keywords: Sleep deprivation, Tiredness, Fatigue, Nurse, Patient safety, Medical errors, 

Shift work.
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INLEDNING 

I en dokumentär som visats på kunskapskanalen togs sömnbrist upp som ett ökande 

problem i samhället, hur det påverkar den enskilde individen samt vilka konsekvenser 

sömnbrist kan leda till. Ämnet väckte ett intresse hos författarna då sömnbrist och trötthet 

är något som erfarits av de flesta, med stor sannolikhet har många också upplevt 

konsekvenser av sin egen trötthet. Vi som författare ville därmed ta reda på hur sömnbrist 

och trötthet står i relation till sjuksköterskan och sjuksköterskans yrke. Som blivande 

sjuksköterska har man fått lära sig att se till patientens bästa och många gånger prioriterar 

man patienten framför sig själv. Genom detta finns risken för att man glömmer bort sig 

själv och sin egen hälsa, vilket i sin tur kan innebära konsekvenser för patienten.  

  

BAKGRUND 

Vad är sömn och sömnens betydelse 

På 1177 (1177 Vårdguiden 2018) beskrivs sömnen vara ett tillstånd som innebär 

kroppsliga förändringar. Kroppen varvar ner genom att andningen förändras, 

hjärtfrekvens och kroppstemperatur sjunker, minnen lagras och information från dagen 

bearbetas. Stressforskningsinstitutet (2017a) beskriver att det vi slitit ut och förbrukat 

under dagen måste återställas. Sömnen beskrivs som hjärnans återställare genom att 

hjärnan stänger av våra normala tankeprocesser och att cellerna i hjärnan istället kan 

fokusera på återhämtning. Under sömnen förändras medvetandet tillfälligt och kroppen 

får ett sänkt mottagande av signaler från omvärlden. Sömnen påverkas av hur mycket 

hjärnan används och ju mer hjärnan används desto mer bränsle och energi går åt. När 

hjärnan använts för mycket skickas en signal i form av sömnighet för att hjärnan försöker 

att slå över till sömn. Andra signaler som kommer till följd av detta kan vara tunga 

ögonlock och att uppmärksamhetsförmågan minskar drastiskt. Det kan bli livsfarligt om 

en person som är sömnig ska utföra en uppgift som kräver fokus, exempelvis att köra bil. 

Enligt Statens beredning för medicinsk utredning (SBU 2017, ss. 38–42) är vuxna 

personer i behov av att sova mellan 6–9 timmar per dygn, en störd sömn har kopplats till 

sänkt livskvalitet och har påvisat samband med andra sjukdomar som tex. metabolt 

syndrom, depression och högt blodtryck. 

 

Det finns ingen klar definition av just sömnbrist. Andra begrepp som däremot används är 

störd sömn eller sömnstörningar. Åkerstedt och Kecklund (2013, ss. 130-137) beskriver 

kriterier för dålig sömn och sömnstörningar som förkortad sömn, flera uppvaknanden 

under sömnperioden, en lång insomnings tid, tidigt uppvaknande samt att man har 

kraftiga mardrömmar. Detta kan leda till trötthet och trötthetsrelaterade tillstånd.  

 

Åkerstedt (2010) beskriver en rad olika effekter av att få för lite sömn. Några av 

effekterna är att reaktionstiden förlängs, man får en sänkt vakenhet- och funktionsnivå 

och därmed ökar benägenheten för att somna. Man blir mer omdömeslös, minnet 

försämras och receptorerna för serotonin blir mer okänsliga vilket gör att kontrollen över 

amygdala minskar och det blir en ökad känslighet för emotionell stimulering. Andra 

viktiga faktorer som också påverkas av sömnbrist är vårt immunförsvar, akut sömnbrist 

gör bland annat att aktiviteten av proinflammatoriska cytokiner höjs. Det finns ett 

antagande om att dessa faktorer spelar roll i trötthetseffekterna i samband med sömnbrist.  
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Sömnens roll i dagens samhälle 

Enligt Nosti (2015) visar Stockholms universitets stressforskningsinstituts 

sammanställning av sömnproblem, att sömnproblem fördubblats under de senaste 30 åren 

för kvinnor och män. Var tionde svensk tros ha sömnproblem och anledningen till detta 

kan vara vårt sätt att leva i dagens samhälle. Bland männen hade siffrorna på 

sömnproblem gått från 10% till 20% och hos kvinnor hade det ökat från 15% till 30%. 

Gruppen som stod för den största ökningen var kvinnor i åldrarna 16–24 år där ökningen 

gått ifrån 8% till 26%.  

 

En rapport från SBU (2010, s. 19) visade att 750.000 personer under år 2008 hade fått 

recept på sömnmedel. Vad som lett till att sömnbesvär ökat är oklart, man tror dock att 

ett ökat krav på effektivitet i arbetslivet, växande informationsflöde, ökad användning av 

alkohol och koffein kan vara några exempel på orsaker. 2008 beräknades den totala 

samhällskostnaden vara ca. 3 miljarder kronor till följd av att personer med sömnbrist 

besökt primärvård, övrig sjukvård, fått läkemedel utskrivna och haft frånvaro från arbetet 

(SBU 2010, ss. 35–36). 

 

I en senare rapport gjord av SBU (2017, ss. 38–42) beskrivs den psykosociala 

arbetsmiljön ha betydelse för sömnen. Den psykosociala arbetsmiljön kan påverkas av 

höga krav, arbeten som är psykiskt ansträngande och mobbning. Detta är i sin tur faktorer 

som kan leda till störd sömn. Även arbeten där personer upplever att deras belöning inte 

står i proportion till ansträngningen, är det vanligare att de anställda har sömnproblem. 

Yrken med arbetstider som gör att individens naturliga dygnsrytm rubbas leder också till 

ökad sömnproblematik, ett exempel på ett sådant yrke är vården där det förekommer 

mycket skiftarbete. Klevestedt (2016, s.13) beskriver i arbetsmiljöverkets rapport faktorer 

som uppkommit till följd av arbetet och att sömnbesvär och psykiska besvär är vanligast 

hos kvinnor. Rapporten visade att var tionde kvinna hade haft sömnproblem under det 

senaste året medan män hade en lägre förekomst på 5%.  

 

Trötthet och fatigue 

Asp och Ekstedt (2014, s. 364) beskriver olika definitioner på trötthet, där begreppen som 

används är naturlig trötthet (tiredness), sömnighet (sleepiness), fatigue och utmattning 

(exhaustion). Fatigue kan beskrivas som en sjuklig eller kronisk trötthet där sömn eller 

vila inte har någon verkan. Utmattning beskrivs som en krafttömning både emotionellt 

och fysiskt som resulterar i minskad funktionsförmåga. Det som beskrivits som naturlig 

trötthet, är den trötthet som människor upplever till följd av att vara vaken under en längre 

tid med ansträngning fysiskt och mentalt. Kroppens naturliga sätt att signalera trötthet 

uppkommer i form av tunga ögonlock och svårigheter i att hålla sig vaken, detta beskrivs 

som sömnighet (sleepiness). 

 

Enligt Sharpe och Wilks (2002) kan fatigue beskrivas med de subjektiva symtomen 

illamående och generell motvilja till aktivitet samt försämrad prestation. Det finns 

svårigheter i att definiera symtomen och känslan av fatigue. De beskriver att det behövs 

en mer ingående beskrivning av fatigue, tiredness och exhaustion för att kunna skilja brist 

på energi, förlust av motivation och sömnighet. Fatigue har en stor inverkan på det dagliga 
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livet och dess livskvalitet. Definitionen av fatigue skiljer sig mellan Sverige och andra 

länder. I t ex USA kan begreppet användas för att beskriva den ”vanliga tröttheten” medan 

det i Sverige benämns som ett symtom på ett sjukdomstillstånd.  

 

Trötthet kan enligt stressforskningsinstitutet (2017b) vara en konsekvens av sjukdom, 

detta kan bero på att immunförsvaret skickar ut signalsubstanser som kan ge upphov till 

trötthet. Anledningen till detta beskrivs som att kroppen inte ska slösa energi och viktiga 

resurser på aktiviteter som ses som onödiga och energikrävande. Trötthet kan orsakas av 

olika sjukdomstillstånd men också av fysisk aktivitet, brist på fysisk aktivitet och 

sömnbrist. Stressforskningsinstitutet beskriver också att det inte finns några biologiska 

markörer för trötthet som är tydliga och att man därmed får använda sig av subjektiva 

bedömningar. Det beskrivs också att det inte finns en exakt definition av trötthet men att 

trötthet ändå handlar om en oförmåga till att fortsätta med en aktivitet som pågått för 

länge. Begrepp som stressforskningsinstitutet använder sig av utöver trötthet är bl.a. 

fysisk trötthet och utmattning.  

 

Sjuksköterskans roll och hälsa 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 

2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa ansvarsområden är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskans 

ansvar är att ta hand om människor som är i behov av vård, deras ansvar är också att 

patienter får en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, se figur 1. Sjuksköterskan har 

även ett ansvar att ta hand om sin egen hälsa för att inte äventyra en patientsäker vård. 

Detta innebär att sjuksköterskan ska känna en mental, fysisk, social och ett själsligt 

välbefinnande. För att känna hälsa enligt Ekebergh (2015, s. 37) måste man ha en balans 

i rörelse och aktivitet samt stillhet och vila. I begreppet hälsa ingår inte enbart de 

biologiska aspekterna utan också att individen känner en livskraft och livslust. Enligt 

Wiklund (2003, s. 238) ska vårdaren vara en enhet i vårdverkligheten för att kunna 

bemöta sina patienter, patienters närstående och kollegor. Därför kräver ett professionellt 

handlande en grad av hälsa hos vårdaren och att vårdaren ska kunna ta hand om sig själv. 

Sjuksköterskan ska kunna sätta gränser för att kunna tillgodose sina behov av vila och 

aktivitet men också för att sjuksköterskan ska kunna stå upp för sin värdegrund. 

 

Figur 1. Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 1§ (SFS 2017:30). 

 

 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. 

Det innebär att vården särskilt ska: 

- Vara av god kvalitet med god hygienisk standard 

- Tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

- Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

- Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

och 

- Vara lätt tillgänglig 
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I svensk sjuksköterskeförenings (2014) kompetensbeskrivning ska en legitimerad 

sjuksköterska förebygga att vårdskador drabbar patienter. En legitimerad sjuksköterska 

ska också ha en riskmedvetenhet och därmed identifiera och rapportera eventuella 

negativa händelser i form av tex. vårdskador. Patientens självbestämmande, integritet och 

rättigheter ska också beaktas i det förebyggande arbetet. Enligt Omrani och Talebi (2018) 

påverkar sjuksköterskors livskvalitet deras möjligheter till att ge en god vård till patienter. 

Orsaker som kan påverkar en sjuksköterskas livskvalitet sägs vara arbetsbelastning, 

fysiska skador relaterat till arbetet, trötthet, dålig sömn samt roterande skift. För att en 

sjuksköterska därmed ska uppleva en bättre livskvalitet krävs det att arbetsgivaren arbetar 

för en bättre hälsa hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Genom detta kan 

patientsäkerheten och en god vård säkerställas (Ibid.). 

 

Patientsäkerhet och skador i vården 

Sjuksköterskor arbetar ständigt för en god vård och har förebyggande arbete i 

patientvården. Socialstyrelsen (2017b) beskriver att en hög patientsäkerhet präglas av 

delaktighet hos personal och patienter i arbetet för patientsäkerhet. Det bör finnas en god 

patientsäkerhetskultur samt att genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt ska 

vårdskador kunna förhindras. Syftet med Patientsäkerhetslagen 1 kap. 6§ (SFS 2010:659) 

är att skydda patienter från vårdskador. Vårdskador beskrivs som en kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom, lidande samt dödsfall som hade kunnat undvikas vid 

patientens första kontakt med hälso- och sjukvården. En allvarlig vårdskada beskrivs som 

att den är bestående, att det inneburit ett ökat vårdbehov eller att personen avlidit enligt 1 

kap. 5§ i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

 

Rutberg, Estling, Wiger och Ålenius (2018) har skrivit en rapport som handlar om skador 

i vården. Rapporten baseras på journalgranskningar gjorda mellan 2013–2017 på sjukhus 

runt om i Sverige. Det framkom att ca. 110.000 drabbas av vårdskador per år i Sverige 

och 45% av dessa ledde till en förlängd sjukhusvistelse. Det har inträffat ca. 1400 dödsfall 

per år där vårdskador varit den bidragande faktorn och 2800 personer hade fått bestående 

men av varierande allvarlighetsgrad.  Överbeläggningar och utlokaliserade patienter sågs 

vara orsaker till att vårdskador uppkommit. Överbeläggning beskrivs av socialstyrelsen 

(2017c) som att en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på 

en disponibel vårdplats och utlokaliserad patient beskrivs som en inskriven patient som 

vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för 

patienten. Rapporten visade att kostnaden för att behandla patienter som fått vårdskador 

uppkom till ca. 9 miljarder per år, detta motsvarar 13–14% av kostnaden för all akut 

somatisk sjukvård per år. Det framgår också i rapporten av socialstyrelsen att kostnaden 

för det förebyggande arbetet är lägre än kostnaden för att behandla de patienter som fått 

vårdskador. De vanligaste vårdskador som förekom 2017 var vårdrelaterade infektioner, 

andra typer av skador, kirurgiska skador och läkemedelsrelaterad skada (Rutberg et al. 

2018). I risk- och händelseanalysen skriven av Ericsson och Hessel (2015) har orsaker till 

brister i patientsäkerheten identifierats så som bemanning, arbetsmiljö och kompetens. 

Alla dessa faktorer kan stå i relation till trötthet hos sjuksköterskor och det kan vara av 

betydelse att undersöka om det faktiskt är det. En god arbetsmiljö med goda relationer 

tros därmed vara faktorer som leder till en bättre och säkrare vård. Hälso- och sjukvården 

beskrivs vara en högriskverksamhet och därmed bör vikt läggas på det förebyggande 
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arbetet. Förebyggande åtgärder för att undvika vårdskador enligt Socialstyrelsen (2017a) 

se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förebyggande åtgärder för att undvika vårdskador enligt Socialstyrelsen 

(2017a). 

 

I ovan beskriva resonemang kring patientsäkerhet nämns inte frågan om sjuksköterskors 

eventuella trötthet som orsak. Det är dock inte orimligt att det faktiskt är en faktor som 

har betydelse för patientsäkerheten inom vården.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Sömnbrist är ett aktuellt problem som identifierats i dagens samhälle bland både barn, 

ungdomar och vuxna. Färre antal timmars sömn och en sämre sömnkvalitet blir allt 

vanligare. Det finns flera orsaker som kan leda till sömnbrist och trötthet, dessa kan få 

allvarliga konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan.  

 

Det finns forskning som påvisar samband mellan trötthet och olyckor samt misstag gjorda 

på arbetet. Dålig sömn påverkar människan negativt i den mån att den fysiska kroppen 

och den kognitiva förmågan försämras på sikt. Det är därför viktigt att beskriva hur 

sömnbrist, trötthet och fatigue hos sjuksköterskan kan påverka sjuksköterskans hälsa och 

arbete. Förhoppningsvis kan kunskapen i detta arbete ligga till grund för ett vidare arbete 

för en bättre hälsa hos sjuksköterskor samt att risken för att patientsäkerheten äventyras 

kan minska. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av sömnbrist och trötthet samt dess 

påverkan på sjuksköterskans hälsa och arbete. 

 

METOD 

Metoden som valts till arbetet är litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017b, ss. 141–152) 

innebär en litteraturöversikt att göra en översikt av befintlig forskning och kunskap inom 

ett visst område så som det är i dagsläget. Genom en översikt skapas därmed en bild av 

hur ämnet utforskats och vilka metoder som har använts. En litteraturöversikt är inte lika 

omfattande som en systematisk litteraturstudie och dessa utformas därmed på lite olika 

sätt. En litteraturöversikt syftar till att på ett strukturerat sätt sammanställa de resultat som 

framkommit i de inkluderade studierna. Det är viktigt att den forskning som inkluderats i 

arbetet stämmer överens med problemformuleringen som funnits i början av arbetet. 

Författarna har utefter sin problemformulering sökt artiklar som överensstämt med syftet 

- Planera, leda och kontrollera verksamheten 

- Fortlöpande undersöka och analysera vilka risker som finns 

- Utreda inträffade händelser 

- Utveckla arbetssätten 

- Lära av både goda exempel och misstag och sprida erfarenheterna samt 

- Fånga upp misstag i tid 
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och problemformuleringen. Resultatet i arbetet bygger på vad författarna fann i samband 

med litteratursökningarna, vilket resulterade i åtta kvantitativa studier samt två kvalitativa 

studier. Slutligen fick författarna en överblick och en uppfattning kring vad resultaten 

handlade om. 

 

Datainsamling 

Databaserna Cinahl och Medline har använts till att söka efter relevanta artiklar kring 

ämnet. Först gjordes enskilda sökningar med ämnesord för att få en uppfattning kring 

vilka sökord som svarade för arbetets syfte. Efter detta gjordes blocksökningar där 

tidigare använda sökord kombinerades för en preciserad sökning så att urval kunde ske. 

För att få en uppfattning kring relevansen i artiklarna som uppkom i blocksökningen lästes 

sammanfattningarna. Exempel på sökord som användes var sleep deprivation, fatigue, 

nurse*, errors, shiftwork, nurse perception, se bilaga 2. Inklusionskriterier var peer 

reviwed, abstract available, studier skrivna på engelska samt artiklar skrivna mellan 

årtalen 2008–2018. Dessa årtal valdes för att nyare forskning skulle framkomma. 

Exklusionskriterier var att studierna inte skulle fokusera på medicinska delar av sömnbrist 

samt patientens syn då syftet är att undersöka sjuksköterskors sömnbrist, trötthet och 

fatigue. Sökningarna resulterade i att 10 artiklar valdes till arbetet varav åtta var 

kvantitativa och två var kvalitativa. De kvalitativa studierna baserades på intervjuer och 

de åtta kvantitativa artiklarna använde sig av tvärsnitt eller experimentell prospektiv 

design.   

 

Dataanalys 

När de artiklarna som tillslut kom att ingå i arbetet var utvalda, granskades kvaliteten 

enligt Fribergs granskningsmall (2017a, ss. 187–188) och artiklarna kontrollerades så att 

de var vårdvetenskapliga. Vilka länder som artiklarna var publicerade i kontrollerades 

inte i början av processen då det inte tydligt framgick i flera av studierna. Tidskrifterna 

däremot kontrollerades och de utvalda artiklarna godkändes och därmed påbörjades nästa 

process. Artiklarna numrerades enligt bokstavsordning och syftet för varje studie skrevs 

ut för att få en tydlig överblick om vad varje studie lagt fokus kring. Resultaten i studierna 

lästes flera gånger och gemensamma ämnen identifierades. Dessa ämnen sattes in i 

tankekartor där vi sedan fyllde i vad som skulle inkluderas kring varje ämne och 

huvudrubrikerna som slutligen kom att ingå i arbetet är: Orsaker till trötthet, förekomst 

av trötthet, konsekvenser av trötthet (misstag i det patientnära arbetet, ångra ett beslut, 

sjuksköterskans hälsa) samt sjuksköterskors strategier för att hantera trötthet.  

 

Arbeten på kandidatnivå prövas inte av den etiska prövningsnämnden, men det är ändå 

av vikt att göra etiska ställningstaganden. Eftersom detta arbetet dessutom är en 

litteraturöversikt ställs inte samma krav på att arbetet i sig är etiskt prövat. Däremot har 

författarna varit noga med att de inkluderade studierna uppfyller en god forskningsetik. 

Forskningen som inkluderats i arbetet har varit skriven på engelska och därmed har 

texterna granskats flera gånger av författarna för att översättningen till svenska ska bli så 

korrekt som möjligt för att inte missa viktig information från studierna och för att 

resultaten heller inte ska misstolkas. Vid oklarheter har bland annat översättningsverktyg, 

elektronisk ordbok samt verktyg för synonymer använts.  
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RESULTAT 

Överlag var det en större andel kvinnor som deltog i studierna och medelåldern var 

omkring 30–40 år. Alla studier hade valt att inkludera sjuksköterskor som arbetar natt och 

sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård eller intensivvård (IVA). Däremot 

fokuserade fyra studier enbart på nattarbetande sjuksköterskor och de resterande sex 

studierna inkluderade även de som arbetade roterande skift eller 12-timmars skift. 

Sjuksköterskor som arbetade på akuten inkluderades i fyra studier, sjuksköterskor på IVA 

inkluderades i fem studier och sjuksköterskor inom andra specialiteter inkluderades i sju 

studier. Av dessa studier har nio publicerats i USA och en studie i Canada. I studierna har 

det framkommit att begreppet fatigue används som det svenska ordet trötthet. Därav 

kommer trötthet användas som begrepp i resultatet. 

 

Merparten av studierna hade som syfte att undersöka skillnader, samband eller undersöka 

olika faktorer relaterat till trötthet och sjuksköterskans yrke. Analysen av artiklarnas 

resultat resulterade i fyra huvudrubriker: Orsaker till trötthet, förekomst av trötthet, 

konsekvenser av trötthet (misstag i det patientnära arbetet, ångra ett beslut, 

sjuksköterskans hälsa) samt sjuksköterskors strategier för att hantera trötthet.  

 

Orsaker till trötthet 

Fyra studier har lyft organisatoriska faktorer som orsaker till att sjuksköterskan känner 

trötthet. Dessa faktorer kan vara schemaläggning, skiftarbete och en underdimensionerad 

bemanning. Neville, Velmer, Brown och Robol (2017) visar att 17% (n=65) av de som 

upplevde trötthet uppgav skiftarbete och flera arbeten som en orsak. Sjuksköterskor i 

Steege och Rainbows (2016) studie uteslöt inte schema som orsak, men de hade svårt att 

precisera om det verkligen var schema och bemanning som kunde leda till deras trötthet. 

Deltagarna i Steege och Rainbow’s studie beskrev samtidigt att några av dessa faktorer 

sågs som en del i sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskor som arbetade på IVA och 

akutvårdsavdelningar i Fallis, McMillan och Edwards (2011) studie förklarar att det är ett 

högt tempo och låg bemanning på natten, vilket kan leda till att sjuksköterskorna sällan 

får möjlighet till rast under arbetstid. Det fanns inte alltid tillräckligt med personal för att 

alla skulle kunna ta en paus. När det inte fanns möjlighet till rast upplevde 

sjuksköterskorna att de blev trötta och att de fick anstränga sig för att behålla 

koncentrationen. Likaså Books, Coody, Kauffman och Abraham (2017) tar upp att 

sjuksköterskorna i deras studie uttryckte missnöje med roterande skift för att de upplevde 

att de ledde till ökad trötthet. 

 

Andra orsaker till trötthet kunde vara att privata åtaganden var stora så att trötthet uppstod. 

Enligt Neville et al. (2017) var detta också en orsak jämte skiftarbete och extra arbete. 

Sammantaget visar studierna att det som orsakar trötthet hos sjuksköterskor, är 

förutsättningar i arbetet i form av hur arbetet är schemalagt och bemannat, men orsaker 

kan även härröra från det privata livet.  
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Förekomst av trötthet 

Sex studier visar på att sjuksköterskor i varierande hög utsträckning har dålig sömn 

och/eller upplever trötthet. Andelen som upplever sig trötta, lida av sömnbrist eller ha 

dålig sömnkvalitet varierar i studierna mellan 40-73%.  

 

Enligt en studie av Surani, Hesselbacher, Guntupalli, Surani och Subramanian (2015) 

hade 63% (n=70) onormal sömnkvalitet och trötthet. Bland sjuksköterskor i Johnson, 

Jung, Brown, Weaver och Richards (2014) studie svarade 56% (n=289) att de led av 

sömnbrist men även sjuksköterskor i Steege och Rainbow’s (2016) studie svarade att de 

upplevde trötthet. Wolf, Perhats, Delao och Martinovich’s (2017) studie visade på 

varierande nivåer av trötthet och sömnstörning där fyra av tio svarade att de hade en hög 

nivå av dagtrötthet. Likaså Weaver, Stutzman, Supnet och Olson (2016) bekräftar i sin 

studie att 73% (n=30) hade en dålig sömnkvalitet. Sjuksköterskor i Books et al. (2017) 

bekräftar också att de upplevde trötthet och de kände att de inte fick tillräckligt med sömn. 

 

Risken för att utveckla kronisk eller ihållande fatigue blev enligt Wolf et al. (2017) större 

hos de 51% (n=1506) som svarade att de hade en låg till måttlig nivå av återhämtning 

mellan skiften. 

 

Konsekvenser av trötthet 

Misstag i det patientnära arbetet 

En allvarlig konsekvens av trötthet kan vara att göra misstag i det patientnära arbetet och 

därmed kan patientsäkerheten äventyras. Detta beskrivs och bekräftas vara ett faktum i 

ett antal studier. Frågan om sambandet mellan trötthet och misstag i det patientnära 

arbetet är studerat både genom att jämföra antal faktiska misstag mellan trötta respektive 

icke-trötta sjuksköterskor och om antalet misstag sjunker som en följd av 

sömnförbättring. Johnson et al. (2014) studie visade på att de med bättre och längre sömn 

gjorde färre misstag i det patientnära arbetet. I början av Scott, Hofmeister, Rogness och 

Rogers (2010) studie hade deltagarna sämre sömn och gjorde fler misstag (117 

rapporterade misstag). I slutet av studien där sjuksköterskorna genomgått FCMPN 

(fatigue countermeasures program for nurses) hade sömnen förbättrats och antal misstag 

hade minskat. En annan studie har dock ett resultat som inte bekräftar att antal faktiska 

fel har ett samband med antal sömntimmar, och det är Weaver et al. (2016).  

 

Ett annat sätt att studera huruvida misstag i det patientnära arbetet är en konsekvens av 

trötthet är som i studien av Steege och Rainbow (2016), att låta 22 sjuksköterskor beskriva 

sin upplevelse av trötthet. Genom detta identifierades flera olika konsekvenser där två 

exempel är medicinska misstag och att de missat viktiga förändringar hos patienten. En 

av studiens deltagare beskrev att hen inte fungerade på samma sätt när hen är trött. 

Sjuksköterskor i en annan studie (Fallis, McMillan & Edwards 2011) beskrev att 

tröttheten skapade en oro över säkerheten i sitt arbete. De förklarar hur de måste 

kontrollera sig själva flera gånger vid tex. medicingivning för att känna sig säkra på att 

ingenting blir fel. De reagerade inte lika snabbt och de oroade sig för att missa viktiga 

signaler på grund av sin upplevda dåsighet. Även i en studie av Wolf et al. (2017) uppgav 

en stor andel av sjuksköterskorna ca. 47% (n=1506) i studien att deras trötthet gjorde det 
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svårt att ge en säker patientvård. I studien av Weaver et al. (2016) beskrivs en sämre 

sömnkvalitet vara associerat med fler självupplevda misstag.  

 

För att förstå hur misstag hänger ihop med trötthet kan man se till sjuksköterskans 

förmåga till korrekt läkemedelshantering. Sjuksköterskor som arbetade mellan 7 på 

morgonen till 19 på kvällen hade en signifikant sämre reaktionsförmåga jämfört med 

sjuksköterskor som arbetade mellan 19 på kvällen till 7 på morgonen. Sjuksköterskorna 

som arbetade mellan 7–19 löpte större risk för att göra en felaktig uträkning av 

medicinska doser (Wolf et al. 2017). 

 

Ångra ett beslut 

Att ångra ett beslut tycks kunna vara en konsekvens av trötthet. Studien av Scott, 

Arslanian-Engoren och Engoren (2014) visade att 29% (n=549) ångrat ett beslut. De som 

svarat att de någon gång ångrat ett beslut visade högre frekvens av akut trötthet, dags 

trötthet, längre tids återhämtning mellan skift och dålig sömnkvalitet. Dessa 

sjuksköterskor jobbade också i högre grad natt och 12-timmars skift och det var i större 

grad manliga sjuksköterskor som uttryckte en ånger av beslut de tagit jämfört med 

kvinnliga sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskans hälsa 

Tre av de granskade studierna lyfter påverkan på sjuksköterskans hälsa, som en 

konsekvens av trötthet. Denna påverkan handlar om fysiska besvär, mående, ett ökat 

riskbeteende eller brist på rutiner i det privata livet. Sjuksköterskor har i Books et. al 

(2017) studie nämnt att humörsvängningar, trötthet och trötthetsrelaterade sjukdomar 

uppkommit till följd av att arbeta natt. Steege och Rainbow (2016) beskriver 

sjuksköterskor som superhjältar på det sättet att sjuksköterskor känner en skyldighet att 

offra sig själva och sin hälsa för att ta hand om sina patienter. Dessa skyldigheter som 

sjuksköterskorna känner ökar deras känsla och grad av trötthet. Flera försökte bortse ifrån 

sin trötthet och beskriver det som en del av arbetet. Några av deltagarna beskrev hur 

tröttheten har lett till problem så som: 

- Ryggvärk 

- Urinvägsinfektion 

- Att jobba när man egentligen inte är kapabel till att utföra ett bra jobb 

- Att ta onödiga risker i privatlivet tex. somna bakom ratten 

 

I Wolf et al. (2017) studie rapporterade en stor del sjuksköterskor att deras trötthet lett till 

svårigheter i deras dagliga aktiviteter så som:  

- Körning (38%) 

- Regelbundna måltider (65%) 

- Träning (66%) 

- Stresshantering (76%) 

- Att ta hand om sig själv (67%) och ta hand om sin familj (70%).  
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Sjuksköterskors strategier för att hantera trötthet 

Fem studier har på olika sätt berört hur sjuksköterskor använder sig av olika strategier för 

att kunna hantera sin trötthet eller förbättra sin sömn. Strategierna handlar om att på 

“kemisk väg” eller med hjälp av tupplurar hantera sin trötthet eller sömn. Studierna av 

Books et al. (2017); Fallis, McMillan och Edwards (2011); Neville et al. (2017); Scott et 

al. (2010) visade på att sjuksköterskor använde sig av koffein eller ta en tupplur för att 

orka med arbetspasset. Det har också visats att sjuksköterskor använder sig av receptfria-

, receptbelagda- och naturläkemedel för att förbättra sin sömn (Books et al. 2017; Surani 

et al. 2015; Wolf et al. 2017). 

 

Att ta en tupplur upplevdes av flera sjuksköterskor i studien av Fallis, McMillan och 

Edwards (2011) som positivt. 10 utav de 13 sjuksköterskor som deltog kände att de blev 

mer alerta, fick mer energi och kunde koncentrera sig på sitt arbete efter tuppluren. De 

resterade tre sjuksköterskorna valde att inte ta en tupplur eftersom de upplevde att de 

istället blev desorienterade och att det tog tid för dem att vakna efter tuppluren. Neville 

et al. (2017) visade i sin studie att de sjuksköterskor som tog en tupplur under nattskiftet 

hade statistisk signifikant högre nivå av trötthet och allvarlig trötthet. Vissa av deltagarna 

upplevde därmed att en tupplur lindrade tröttheten medan andra upplevde att de blev 

tröttare efter en tupplur än innan. 

 

DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i två underrubriker, metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen diskuterar kritiskt kring tillvägagångssättet i arbetet.  

Resultatdiskussionen går in på resultatet som presenterats i relation till annan forskning 

men också i relation till vårdteori. Diskussionen kommer slutligen landa i slutsatser som 

dragits och förslag till vidare forskning samt kliniska implikationer kommer att ges.  

 

Metoddiskussion 

Från första början var tanken att arbetet skulle bygga på kvalitativa artiklar för att lyfta 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av sömnbrist, trötthet och fatigue. Vi ville 

även ta reda på hur de upplevde att tröttheten påverkade deras hälsa samt arbete. 

Sökningen efter artiklar påbörjades i databaserna CINAHL samt Medline. Efter att 

inledande pilotsökningar påbörjats märkte vi att det fanns begränsat med kvalitativa 

artiklar som stämde överens med arbetets syfte. Vi fick därmed tänka om och landade 

slutligen i att göra en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderas. Två kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar valdes till arbetet.  

 

I en litteraturöversikt görs inga egna värderingar utan resultatet i de valda artiklarna ska 

enbart presenteras på ett strukturerat sätt. När artiklarna valts ska man i en 

litteraturöversikt enligt Friberg (2017b, s. 146) anlägga ett helikopterperspektiv för att på 

så sätt finna gemensamma teman men också för att hitta likheter och skillnader. En fördel 

med att göra en litteraturöversikt är att det blir en större bredd då både kvalitativa och 

kvantitativa studier kan inkluderas. Det blir mer av en överblick över forskningsläget och 

inte fokus på en lika tydligt avgränsad fråga, som kanske låter sig besvaras med enbart en 
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viss metod. På detta sätt kan kunskapsluckor komma fram och därmed kan förslag på 

vidare forskning synliggöras, något som görs i resultatdiskussionen. 

 

Anledningen till att CINAHL och Medline valdes som databaser, är att de kompletterar 

varandra. CINAHL är mer omvårdnadsinriktad och Medline inriktar sig på omvårdnad 

men även på medicin samt hälso- och sjukvård. På detta sätt har vi fått en bred sökning 

och minskat risken för att missa artiklar med relevans för vårt arbete (se bilaga 2). Även 

om CINAHL och Medline är databaser med delvis liknande sökresultat framkom 

variationer och därmed kunde fler artiklar inkluderas. Något som kunde gjorts annorlunda 

är att vi hade kunnat använda ytterligare databaser. För att från start få bästa möjliga 

kvalitet på artiklarna valde vi sökkriterierna: abstract available, peer reviewed, english 

language samt årtal 2008–2018. Artiklar kan ha missats genom att enbart engelska valdes 

som språk. Alla artiklar som valdes via abstrakt fanns inte tillgängliga i fulltext och några 

fick därmed exkluderas; detta ses som negativt för arbetet då eventuellt relevanta studier 

inte kunnat inkluderas. Vi upplevde även svårigheter med databassökningen då många 

sökträffar inte stämde överens med arbetets syfte. Detta kan vara något som möjligen 

antyder att sökorden inte var optimala. Många av sökträffarna var inriktade på patienten 

eller på sjuksköterskor med tidigare diagnostiserad sömnbrist- eller trötthetssjukdom 

exempelvis obstruktivt sömnapnésyndrom. Artiklar som sågs som irrelevanta handlade 

om emotionell fatigue, alarm fatigue eller fatigue inom andra yrken. Det blev därmed ett 

begränsat utbud av artiklar och men 10 artiklar kunde ändå inkluderas i arbetet.  

 

Artiklarna granskades med hjälp av Fribergs granskningsmall (2017a, ss. 187–188) samt 

genom att sammanställas i en artikelöversikt (se bilaga 1). Artiklarna har lästs och 

granskats flertalet gånger. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska valdes olika 

internetbaserade översättningsverktyg, verktyg för synonymer samt internetbaserade 

ordböcker för att reda ut oklarheter eller sådant vi inte förstod. Detta för att försöka 

undvika att studierna misstolkas eller översätts på fel sätt. Eftersom det fanns begränsat 

med artiklar inom området valde vi att bortse från studiernas härkomst. Genom detta 

landade vi i nio artiklar ifrån USA samt en artikel ifrån Canada. Detta kan vara en nackdel 

då det kan bli svårt att överföra resultaten till andra delar av världen. Under både 

datainsamling och dataanalysen kontrollerades artiklarna så att etiska krav uppfylldes (se 

figur 3). Detta för att författarna ville försäkra sig om att studierna tagit hänsyn till etiska 

aspekter för att på så sätt säkerställa att studien är av god kvalitet.   

 

Krav: Innebörd: 

Informationskravet Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

Samtyckeskravet  Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem.  
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Nyttjandekravet  Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.  

 

Figur 3. De fyra etiska forskningskraven (Vetenskapsrådet 2017, ss. 39–42). 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversiktens resultat visar på att ämnet sjuksköterskans sömnbrist är 

studerat genom mestadels kvantitativa studier samt att forskning till stor del gjorts i USA. 

Artiklarnas resultat belyste orsaker till trötthet, förekomst av trötthet samt konsekvenser 

av trötthet. Konsekvenserna som kunde identifieras var misstag, ångra ett beslut och 

konsekvenser för den egna hälsan. Resultatet visade även på att sjuksköterskan använder 

sig av olika strategier för att kunna hantera sin trötthet.  

 

Studierna som gjorts är till största del kvantitativa, vilket innebär att det finns en 

kunskapslucka i forskningen där fokus ligger på sjuksköterskans egen beskrivning och 

förklaring av sin trötthet. En inblick i sjuksköterskans livsvärld hade kunnat skapa en 

annan förståelse kring hur sömnbrist och trötthet påverkar sjuksköterskans hälsa. 

Forskningsläget idag visar på att det finns en kunskapslucka kring sömnbrist, trötthet och 

hur det påverkar sjuksköterskans hälsa och arbete. Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010, 

s. 10) hävdar att det behövs fler studier som undersöker orsaker till vad som påverkar 

hälsa, säkerhet och välmående inom sjukvården. Studier har gjorts kring trötthet och 

sömnbrist i flera olika delar av världen, dessa var dock inte inriktade på just 

sjuksköterskan. Detta kan bero på att trötthet är ett brett begrepp som kan tolkas på flera 

olika sätt. Trötthet är ett begrepp som används av många på daglig basis för att förklara 

sin allmänna trötthet. 

 

Studierna har till stor del gjorts i USA, där det är vanligt med 12 timmars skift. Enligt 

Rollins (2015) arbetar upp till 75% av sjuksköterskorna 12 timmars skift på sjukhusen i 

USA. Genom att sjukvården kan se olika ut i olika länder, kan det finnas svårigheter i att 

överföra den kunskap som inhämtats till andra länder. Detta utesluter dock inte att det 

finns trötthet och sömnbrist hos sjuksköterskor i andra länder och att detta kan leda till 

konsekvenser liknande de som beskrivits i resultatet av denna litteraturöversikt. 

Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010, s. 10) lyfte redan 2010 att det saknades svensk 

forskning kring undersökning av arbetstider i vården och vilka effekter detta kan ha på 

hälsan samt på säkerheten i vården.  

 

Genom att detta ämne blir belyst kan en annan förståelse skapas för hur viktigt det är att 

sjuksköterskor upplever hälsa och välbefinnande, för att patienter som sjuksköterskor 

möter i sin professionella roll ska få en säker vård. Resultatet i arbetet visar på att 

sjuksköterskor som upplever trötthet löper större risk att göra misstag, ångra ett beslut 

etc. vilket kan leda till att patientsäkerheten äventyras.   

 

Orsaker och konsekvenser till trötthet 

Åtta studier (Books et al. 2017; Fallis, McMillan och Edwards 2011; Johnson et al. 2014; 

Scott et al. 2010; Scott, Arslanian-Engoren & Engoren 2014; Steege & Rainbow 2016; 
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Weaver et al. 2016; Wolf et al. 2017) har nämnt konsekvenser till följd av att 

sjuksköterskor är trötta under arbetstid. Att endast fyra studier (Books et al. 2017; Fallis, 

McMillan & Edwards 2011; Steege & Rainbow 2016; Neville et al. 2017) nämnt orsaker 

till trötthet ses som en brist då orsaker och konsekvenser av trötthet, kan ses som 

sammanhängande faktorer. Fler studier borde inkludera båda dessa aspekter för att på så 

sätt förtydliga de problem som identifierats inom vården. Att trötthet och sömnbrist kan 

leda till allvarliga konsekvenser kan bekräftas som orsak till att allvarliga olyckor som 

tex. Tjernobylolyckan, skedde (Dembe 2009).  

 

Dembe (2009) lyfter en incident som skett i USA, där en sjuksköterska gett fel läkemedel 

till en patient vilket ledde till att personen avled. Detta sågs vara en konsekvens av att 

sjuksköterskan arbetat 16 timmar i sträck och hens kognitiva förmåga inte fungerade 

ordentligt på grund av hens trötthet. Till följd av denna incident gick enligt Dembe, ANA 

(American Nurse Association) ut med att sjuksköterskor bör göra flera överväganden 

innan de tar beslut att arbeta frivilliga extrapass.  

 

Eanes (2015) lyfter att sjuksköterskor som arbetar utökade skift, extrapass (12 timmar 

eller mer under en 24-timmars period eller mer än 40 timmar/v) tros vara mer benägna än 

den övriga befolkningen att inte få tillräckligt med sömn. När deltagare i Eanes studie 

uttryckte att de bara kände sig ”lite trötta” var deras kognitiva prestation som allra lägst. 

Efter enbart en natt med otillräcklig sömn minskade den kognitiva förmågan med så 

mycket som 25%. Resultatet i Eanes studie visade också på att en människa med 

sömnbrist har svårt att bedöma sin egen förmåga till att kunna utföra ett bra jobb. Det är 

viktigt att särskilt ta detta i beaktning i yrken som kräver fullt fokus för att inte utsättas 

eller utsätta någon annan för stora risker.  

 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 211–212) beskriver att trots att man som vårdare har 

ambitionen att ge en god vård med ett vårdande möte, kan det bli fel och därmed kan 

vården riskeras att inte bli vårdande. De beskriver också att det är mänskligt att som 

vårdare inte alltid orka ge en god vård men att detta kan leda till konsekvenser för den 

vårdtagare som drabbas av detta. Som resultatet visat på, upplever sjuksköterskor att deras 

trötthet ökar risken för att göra misstag. Sömnbrist och trötthet kan därmed leda till att 

sjuksköterskan inte har ork till att ge en säker vård. Studierna i arbetet har inte lagt fokus 

på den vårdande vården, vilket är en kunskapslucka som behöver vidare forskning. Om 

inte vården kan erbjuda en god vård med ett gott vårdande kan ett vårdlidande uppstå (ett 

lidande som uppstår till följd av vårdandet). Vårdlidande ses som ett onödigt lidande som 

bör undvikas. Ett vårdlidande kan uppstå till följd av att vårdaren gör ett omedvetet 

handlande, har bristande kunskap eller att vårdaren inte använder sig av reflektion 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211–212). Kan en trött sjuksköterska riskera att göra 

handlingar som inte är genomtänkta och därmed äventyra en vårdande vård? Med 

vårdande vård menas bemötandet gentemot patienter men också den övriga 

omvårdnaden.  

 

Organisatoriska faktorer 

I resultatet av de analyserade studierna framkom det att organisatoriska faktorer så som 

schema och bemanning (extrapass, låg bemanning, långa arbetspass) påverkat 

sjuksköterskors trötthet och sömn (Neville et al. 2017; Steege & Rainbow 2016; Fallis, 
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McMillan & Edwards 2011; Books et al. 2017). Det var ofta jämförelser mellan 

sjuksköterskor som arbetade dag-, natt- och roterande skift. De som arbetade natt och 

roterande skift var enligt studierna mer trötta och därav mer benägna att uppleva 

konsekvenser av tröttheten t ex begå misstag i det patientnära arbetet och att de var oroliga 

för att missa viktiga förändringar i vårdtagarens status. Sjuksköterskorna hade även 

svårigheter med att behålla koncentrationen, kunde somna bakom ratten på väg hem efter 

ett arbetsskift samt att de upplevde en sämre hälsa. Att arbeta skift, framför allt arbeta sen 

natt och tidig morgon, påverkar kroppen på det sättet att det ger en kraftig sömnighet, 

sänkt prestationsförmåga och detta i sin tur kan påverka patientsäkerheten. Det finns 

enligt Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010, s. 46) år 2010 ingen svensk studie som 

forskat kring arbetstider och patientsäkerhet. Enligt litteratursökningar som gjorts i detta 

arbetet finns fortfarande en brist inom ämnet arbetstider och patientsäkerhet i Sverige. 

 

Brunt (2017) lyfter att det är sjuksköterskans ansvar att ge en god vård och att minska 

risken för vårdskador. Då måste hen ta sömnbrist och trötthet i beaktning för att på så sätt 

inte äventyra en god vård. På samma sätt är det arbetsgivarens ansvar att en säker 

arbetsmiljö med en tillräcklig bemanning finns för att patientsäkerheten inte ska 

äventyras. Studierna i arbetets resultat visade på att det var vanligt att sjuksköterskor i 

USA arbetade 12-timmars skift. Tanken kring 12-timmars skiften var att det skulle öka 

patientsäkerheten genom att det skulle bli färre överlämningar mellan sjuksköterskorna 

samt en bättre kontinuitet för patienten. En annan anledning till dessa 12-timmars skift 

var att det rådde bemanningsbrist. Efter långa arbetspass fungerar dock inte den kognitiva 

förmågan på samma sätt som det gjorde i början av arbetspassen och det är då större risk 

att göra misstag. Om då färre överlämningar med bättre kontinuitet för patienten eller att 

sjuksköterskan riskerar att begå misstag till följd av sin trötthet, ställs i relation till 

varandra, vad väger tyngst? Geiger-Brown, Rogers, Trinkoff, Kane, Bausell och Scharf 

(2012) studie visar på att sjuksköterskor som arbetar ett 12-timmars skift inte får 

tillräckligt med sömn mellan arbetspassen. Vilket leder till att de inte hinner återhämta 

sig fysiskt och rent kognitivt oavsett om sjuksköterskan arbetade dag eller nattskift.  

 

51 % (n=1506) av sjuksköterskorna i Wolf et al. (2017) studie hade svarat att de hade en 

låg återhämtning mellan arbetspassen. Enligt arbetstidslagen 13§ (SFS 2014:660) se figur 

4, ska en arbetstagare ha minst elva timmars sammanhängande ledighet, detta för att 

arbetstagaren ska kunna få tid för återhämtning. Sjukvården i Sverige har ofta arbetstider 

som innebär att man arbetar till t ex 22.00 på kvällen och att nästa arbetspass börjar 06.45 

morgonen därpå. Ställs detta i relation till att vårdpersonal har distans mellan hem och 

arbete, gör detta att kortare tid kan spenderas i hemmet. Därmed finns inte per definition 

”tillräckligt med tid” för återhämtning mellan arbetspassen. Dock kan vården i Sverige 

komma ifrån denna lag genom att den sammanhängande ledigheten på elva timmar sker 

innan kvällspasset och efter dagpasset.  
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Figur 4. Arbetstidslagen 13§ (SFS 2014:660). 

 

Hälsa och välbefinnande 

Som tre studier nämnt (Books et al. 2017, Steege & Rainbow 2016, Wolf et al. 2017) har 

sjuksköterskors hälsa fått lida till följd av att de upplever trötthet och sömnbrist. Trötthet 

och sömnbrist har lett till svårigheter i det dagliga livet. Genom att den kognitiva 

förmågan varit nedsatt, har farliga risker tagits i form av att fordon framförts trots att de 

egentligen inte borde satt sig bakom ratten efter ett långt arbetspass. Då människor 

upplever trötthet och sömnbrist på olika sätt, kan individerna påverkas olika av detta. 

Genom att vissa kan känna sig mindre påverkade av sin sömnbrist, kan det vara svårt att 

bedöma riskerna som de själva utsätter sig för samt hur detta kan påverka den egna hälsan 

(Eanes 2015).  

 

Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010, s. 55) förklarar att för hälsans skull behövs minst 

7–8 timmars sömn. Om tiden för resan till och från arbetet, måltider och hygien räknas 

in, ses 11 timmars vila mellan arbetspassen som ett minimum. Trots detta är det vanligt 

att arbeta långa arbetspass med kort vila i dagens samhälle. Långa skift, flera skift i följd, 

färre tillfällen för god sömn och lite tid för återhämtning kan ge negativa effekter på 

sjuksköterskans fysiska, kognitiva och emotionella välmående (Eanes 2015). 

Sjukvårdens mål är att ge en god och säker vård till patienter och för att kunna göra detta 

måste sjuksköterskan själv känna hälsa och välbefinnande. En trött sjuksköterska kan ha 

svårigheter med att ge en säker patientvård som patienten faktiskt har rätt till. Dock visar 

resultatet att sjuksköterskor ansåg att trötthet var en del av det dagliga arbetet och att 

några inte såg detta som ett problem. Detta visar eventuellt att begreppet trötthet är diffust 

och att tydligare definitioner på trötthet kan behövas för att mer specifikt kunna 

problematisera olika typer av trötthet.  

 

Schiller et al. (2017) studie visade att en arbetstidsförkortning på 25% för de som arbetade 

heltid under en 18 månaders period resulterade i att sömnen varade längre, den subjektiva 

upplevelsen av sömnkvaliteten ökade, det blev en lägre genomsnittlig dagtrötthet och en 

lägre upplevd stressnivå men även oro och stress i samband med sänggående hade 

minskat. Då sjukvården är en sådan arbetsplats som kräver bemanning 24 timmar om 

dygnet är kvällsarbete och nattarbete ingenting som kan tas bort. Men något som kan 

förändras är längden på arbetspassen för att på så sätt minska tröttheten och förbättra 

känslan av hälsa och välbefinnande hos sjuksköterskor.  

 

Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 

period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det 

föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, 

under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. I den 

dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 

ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov 

eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. 
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Hållbar utveckling 

För en hållbar utveckling krävs en omprioritering inom sjukvården. Det behövs fokus 

kring hur arbetsmiljön ska kunna förbättras. Dembe (2009) skriver hur det på senare år 

ökat med övertid inom vårdyrket, detta till stor del på grund av bemanningsbristen. Även 

om övertidsarbete är frivilligt, känner flera sjuksköterskor ett tvång till att jobba extra. 

Det kan leda till att sjuksköterskan inte orkar arbeta i den utsträckning sjukvården 

behöver, något som kan resultera i långa sjukskrivningar, vilket i sin tur kan leda till en 

extra kostnad för samhället. Som tidigare nämnt behöver sjuksköterskan känna hälsa och 

välbefinnande för att kunna ge en säker vård till sina patienter. För att detta ska kunna ske 

behövs mer forskning kring orsaker till sjuksköterskans sömnbrist och trötthet, för att på 

detta sätt kunna hitta åtgärder som kan minska sömnbrist och öka hälsan hos 

sjuksköterskor. Kecklund, Ingre och Åkerstedt (2010, s. 8) anser att minskad arbetstid 

med bibehållen lön ger positiva effekter och leder till längre sömn och att upplevelsen av 

trötthet minskar. Kombineras detta med en ökad bemanning, kan det innebära en säkrare 

vård. En bra balans mellan arbete och privatliv är också förenat med en lägre sjukfrånvaro 

samt en bättre självskattad hälsa.  

 

SLUTSATSER  

▪ Sömnbrist och trötthet är ett ämne som inte studerats i stor utsträckning. Det 

finns en kunskapslucka kring vilka orsaker som leder till att sjuksköterskan har 

sömnbrist och därav upplever trötthet. 

 

▪ Få kvalitativa studier tar upp sjuksköterskans egna upplevelser av sömnbrist och 

trötthet. 

 

▪ Sjuksköterskor känner trötthet på grund av organisatoriska faktorer och detta 

påverkar deras arbete i den mån att de riskerar att göra misstag, ångra ett beslut 

samt använder strategier för att minska trötthet.  

 

▪ Orsaker till trötthet kan också vara faktorer i det dagliga livet så som 

familjesituation och ett andra jobb.  

 

▪ Sjuksköterskor med sömnbrist och trötthet upplever en försämrad hälsa och att 

de påverkar det dagliga livet. 

 

▪ Nattarbete och skiftarbete har en stor roll i hur väl sjuksköterskan sover. 

 

▪ För en hållbar utveckling krävs en förändring inom vården. Detta kan ske genom 

förändringar i scheman, förbättrad bemanning, minskat övertidsarbete. Det är 

viktigt att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor både för sjuksköterskans 

hälsa samt för att vården till patienter ska bli bättre och säkrare.  
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Förslag till vidare forskning 

▪ Kvalitativa studier behövs för att fånga sjuksköterskans upplevelse av sömnbrist 

och trötthet.  

 

▪ Studier från fler länder är viktigt för att undersöka om sömnbrist och trötthet är 

ett globalt problem inom vården. 

 

▪ Studier med utökad bredd kring vilka arbetsplatser och arbetsförhållanden som 

studerats (t ex andra vårdavdelningar, hemsjukvård, primär vård och dagskift) 

behövs.  

 

▪ Ytterligare studier med inriktning på orsaker till sjuksköterskans trötthet är 

viktigt för att kunna åtgärda konsekvenserna som kan uppstå på grund av trötthet 

t ex begå misstag inom vården. 

 

▪ Forskning kring hur sjuksköterskans bemötande påverkas av sömnbrist och 

trötthet. 

 

Kliniska implikationer 

▪ Förändringar i schema t ex få nattskift i rad, utspridd ledighet, tid för 

återhämtning med minst 11 timmars vila mellan skiften, större möjlighet för 

arbetstagare att påverka sin schemaläggning.  

 

▪ Med en tillräcklig bemanning kan avdelningar slippa att stänga ner vårdplatser 

och därmed kan överbeläggningar och belastning på vårdpersonal minska. 

 

▪ Dubbelpass bör undvikas om möjligt då detta minskar möjligheten för 

återhämtning hos sjuksköterskan. Det bör också undvikas för att minska risken 

för att patientsäkerheten äventyras.  

 

▪ Inom organisationen bör arbetet för en bättre arbetsmiljö utvärderas, för att på 

detta sätt kunna göra en eventuell förbättring av förbättringsarbetet.  

 

▪ Arbetstidsförkortning med bibehållen lön kan innebära att sjuksköterskor kan 

känna att ekonomin kan fungera utan att ha flera jobb. Detta kan även göra att 

sjuksköterskor får mer tid till återhämtning och därmed en upplevelse av 

förbättrad hälsa.  
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Bilaga 1 – artikelöversikt 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Books, C., 

Coody, L. C., 

Kauffman, R. & 

Abraham, S. 

  

2017 

 

Night shift work 

and its health 

effects on nurses.  

 

The health care 

manager. 

Syftet var att 

undersöka 

nattarbete och 

dess 

hälsoeffekter på 

sjuksköterskor. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 

med tre kvalitativa öppna 

frågor. 101 sjuksköterskor 

som arbetade dag och natt 

samt var anställda på 

sjukhus i USA. Rekrytering 

skedde via e-mail och 

facebook. Deltagarna fick 

fylla i ett elektroniskt 

samtycke innan de deltog i 

studien. 

 

Data samlades in via 

enkäter. Data analyserades 

genom att dag- och 

nattarbetande 

sjuksköterskor jämfördes 

med varandra i relation till 

sömnbrist och 

hälsoeffekter.  

 

Resultatet visade på 

att det är en ökad 

risk för sömnbrist, 

humörsvängningar 

och stress när man 

arbetar natt. De 

flesta deltagarna 

hade en tro på att 

nattskift och 

sömnbrist leder till 

negativa 

konsekvenser på 

hälsan.  

 

Fallis, W. M., 

McMillan, D. E. 

& Edwards, M. 

P.  

 

2011 

 

Napping during 

night shift: 

practices, 

preferences, and 

perceptions of 

critical care and 

emergency 

department 

nurses.  

 

American 

association of 

critical care 

nurses. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse och 

säkerhetsaspekter 

av att ta en 

tupplur 

respektive att 

inte ta en tupplur 

under nattskiftet.  

Kvalitativ intervjustudie. 

13 sjuksköterskor som 

arbetar natt på IVA eller 

akutavdelningar 

intervjuades. De 

rekryterades via 

arbetsplatsmöten samt att 

information skickades ut i 

deras postfack på arbetet. 

 

Data samlades in via 

intervjuer. Data 

transkriberades. Materialet 

analyserades och 

kategoriserades därefter in i 

olika teman.  

Resultatet beskrivde 

att 10 sjuksköterskor 

regelbundet tog en 

tupplur om det fanns 

möjlighet. Dessa 

sjuksköterskor 

kände sig mer alerta 

efter en tupplur. 3 

sjuksköterskor tog 

inte en tupplur då de 

upplevde sig dåsiga 

och tröttare efteråt. 
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Johnson, A. L., 

Jung, L., Brown 

K. C., Weaver, 

M. T., & 

Richards, K. C.  

 

2014 

 

Sleep deprivation 

and error in 

nurses who work 

the night shift.  

 

Journal of 

Nursing 

administration. 

Syftet var att 

undersöka 

sambanden 

mellan 

sömnbrist, yrke 

och vårdskador 

hos 

sjuksköterskor 

som arbetar natt. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie.  

289 sjuksköterskor 

rekryterades via flygblad, 

affischer och sjukhusets 

interna e-mail. Deltagarna 

arbetade natt på tre olika 

sjukhus i USA och de 

arbetade på flera olika 

vårdavdelningar.  

 

Data samlades in genom 

enkäter. Data analyserades 

för att hitta samband 

mellan sömnbrist, misstag 

och antal timmars sömn. 

Mer än hälften av 

deltagarna 

rapporterade 

sömnbrist och dessa 

hade större risk för 

att göra misstag i det 

patientnära arbetet. 

Studien visade på att 

fler timmars sömn 

resulterade i färre 

antal misstag gjorda 

i det patientnära 

arbetet. 

Neville, K., 

Velmer, G., 

Brown, S. & 

Robol, N.  

 

2017 

 

A pilot study to 

examine the 

relationship 

between napping 

and fatigue in 

nurses practicing 

on the night shift.  

 

Journal of 

Nursing 

administration. 

 

Syftet var att 

undersöka om en 

tupplur påverkar 

sjuksköterskors 

fatigue under 

nattarbetet. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie.  

65 nattarbetande 

sjuksköterskor deltog i 

studien. Deltagarna 

rekryterades via e-mail.  

 

Data samlades in genom 

enkäter. Data analyserades 

genom användning av 

regressionsanalys, t-test 

och korrelationsanalys. 

Roterande skift, ett 

andra jobb och 

familjesituationen 

sågs som 

påverkande faktorer 

på sjuksköterskornas 

grad av fatigue. De 

sjuksköterskor som 

tog en tupplur hade 

en statistisk 

signifikant högre 

grad av vanlig och 

värre fatigue. 
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Scott, L. D., 

Arslanian-

Engoren, C. & 

Engoren, M. C.  

 

2014  

 

Association of 

sleep and fatigue 

with decision 

regret among 

critical care 

nurses.  

 

American 

journal of 

critical care 

Syftet var att 

beskriva 

sambanden 

mellan olika 

sömnvariabler, 

nedsättning på 

grund av fatigue 

och besluts ånger 

hos 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

IVA. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie. 

605 heltidsarbetande 

sjuksköterskor på IVA 

deltog i studien. De 

rekryterades genom enkäter 

som skickats ut via 

American Association of 

Critical-care nurses.  

 

Data samlades in via 

enkäter. Deltagarna fick 

göra en självskattning i 

olika mätinstrument som 

PSQI (pittsburgh sleep 

quality index), ESS 

(epworth sleepiness scale), 

Sleep quantity assessment, 

Occupational fatigue, 

exaustion and recovery 

scale, clinical descision 

self-efficacy, VAS.  Data 

analyserades genom en 

statistisk analys. 

 

Resultatet visade att 

29% (n=546) av 

deltagarna svarade 

att de någon gång 

ångrat ett beslut. 

Hos dessa 29% 

visades en större 

grad av fatigue, dags 

trötthet, sämre 

återhämtning mellan 

skiften och sämre 

sömnkvalitet jämfört 

med de som inte 

ångrat ett beslut. Att 

vara man och arbeta 

12-timmars skift var 

signifikant 

associerat med att 

ångra ett beslut.  

 

Scott, L. D., 

Hofmeister, N., 

Rogness, N. & 

Rogers, A. E.  

 

2010  

 

An interventional 

approach for 

patient and nurse 

safety – a fatigue 

countermeasures 

feasibility study.  

 

Nursing 

research. 

Syftet var att 

genomföra ett 

FCMPN test för 

att se om sömnen 

påverkades 

positivt eller 

negativt, samt 

om det ledde till 

mindre dags 

trötthet och färre 

misstag gjorda i 

det patientnära 

arbetet. 

Experimentell prospektiv 

studie för att jämföra 

skillnaderna mellan 

resultaten före och efter 

FCMPN testet.  

 

47 heltidsarbetande 

sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar inom 

medicin eller kirurgi på 

sjukhus i Michigan deltog. 

De rekryterades genom att 

brev skickades via HR 

(personalavdelning).  

 

Data samlades in genom 

enkäter där 

mätinstrumenten PSQI och 

ESS användes samt 

loggböcker. 

Datainsamligen skedde 2 

veckor före testet, under de 

4 veckorna som testet 

De flesta 

sjuksköterskor 

rapporterade innan 

testet att de hade 

dålig sömnkvalitet, 

hög dags trötthet 

samt nedsatt 

reaktionsförmåga. 

Efter testet var det 

en signifikant 

förbättring på 

sömnlängd, 

sömnkvalitet, 

reaktionsförmåga 

samt 

riskförebyggande. 

Det var ingen 

signifikant 

förbättring på dags 

trötthet.  
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pågick samt 12 veckor efter 

testet.  

 

Data analyserades sedan 

genom t-test, McNemar 

test samt chi-square. 

 

Surani, S., 

Hesselbacher, S., 

Guntupalli, B., 

Surani, S. & 

Subramanian, S.  

 

2015  

 

Sleep quality and 

vigilance differ 

among inpatient 

nurses based on 

the unit setting 

and shift worked.  

 

Patient safety. 

 

Syftet var att 

mäta 

sömnkvalitet, 

sömnighet, 

fatigue och 

uppmärksamhets 

förmågan hos 

sjuksköterskor 

samt hur miljö 

och skiftarbete 

påverkar 

resultatet. 

Experimentell prospektiv 

studie med mätningar före 

och efter ett 12-timmars 

skift. 70 sjuksköterskor 

som arbetade på IVA eller 

på akutvårdsavdelningar 

inom medicin eller kirurgi 

deltog i studien. Deltagare 

rekryterades via flygblad 

och muntlig tillfrågan. 

 

Data samlades in genom 

enkäter. Dessa innehöll 

mätinstrumenten PSQI, 

ESS, FSS (fatigue severity 

scale) i början av studien. 

Sedan fyllde deltagarna i 

SSS (stanford sleepiness 

scale) innan och efter 12-

timmars passet, även ett 

PVT-test genomfördes 

innan och efter 

arbetspasset.  

 

Data analyserades genom 

Fischer’s exact test. Även 

t-test, Mann-whitney U 

test, Wilcoxon matched 

pairs test samt Kruskal-

Wallis test användes i 

analysen. 

 

Resultatet i studien 

visade att en stor del 

av sjuksköterskorna 

hade en dålig 

sömnkvalitet, uttalad 

sömnighet och 

fatigue. Vilket gör 

att de löper större 

risk för att begå 

misstag i det 

patientnära arbetet. 

Dessa problem 

ansågs vara störst 

bland sjuksköterskor 

som arbetar 

nattskiftet. De som 

arbetade dagskift 

och på 

medicin/kirurgisk 

avdelning visade på 

bättre resultat på 

vissa delar av PVT 

testet jämfört med 

sjuksköterskor på 

IVA och de som 

arbetade natt.  
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Steege, L. M. & 

Rainbow, J. G.  

 

2016  

 

Fatigue in 

hospital nurses – 

“supernurse” 

culture is a 

barrier to 

addressing 

problems: A 

qualitative 

interview study.   

 

International 

journal of 

nursing studies. 

Syftet var att få 

en inblick i 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

fatigue och hur 

de hanterar 

fatigue.  

Kvalitativ intervjustudie 

med semistruktur. 22 

Sjuksköterskor med mindre 

än 2 år eller mer än 5 års 

yrkeserfarenhet 

inkluderades i studien. 

Sjuksköterskorna arbetade 

dag, natt samt roterande 

skift på IVA eller på 

akutvårdsavdelning med 

inriktning medicin eller 

kirurgi. Deltagarna 

rekryterades genom 

flygblad på valda 

avdelningar, en 

presentation och e-mail. 

 

Data samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer (frågorna var 

förutbestämda och alla 

deltagare fick samma 

frågor). 

 

Data analyserades genom 

att intervjuerna 

transkriberades genom 

SEIPS-modellen (Systems 

engineering initiative for 

patient safety) för att på ett 

strukturerat sätt genomföra 

transkriberingen. 

Intervjuerna analyserades 

och teman formulerades. 

Alla sjuksköterskor i 

studien upplevde 

fatigue men hade 

varierande 

uppfattning om 

vikten av fatigue och 

att de ansåg att det 

var en del av arbetet. 

Det identifierades att 

fatigue var ett hinder 

i sjuksköterskans 

yrke och att det är 

ett problem som 

ignoreras.  

 

Weaver, A. L., 

Stutzman, S. E., 

Supnet, C. & 

Olson, D.M.  

 

2016  

 

Sleep quality, but 

not quantity, is 

associated with 

self-perceived 

minor error rates 

among 

Syftet var att 

undersöka 

sömnens 

inverkan på antal 

misstag gjorda i 

patientvården.  

Prospektiv 

observationsstudie. 30 

Sjuksköterskor som 

arbetade 12-timmars skift 

på en akutvårdsavdelning 

deltog i studien. 

 

Data samlades in genom att 

sjuksköterskorna bar på en 

Fitbit (elektronisk klocka 

med sensor) som 

registrerade antal timmars 

sömn, antal uppvaknanden, 

73,3% (n=30) av 

deltagarna hade 

dålig sömnkvalitet 

och detta var 

associerat med fler 

självupplevda 

misstag. Antal 

timmar 

sjuksköterskorna 

hade sovit var inte 

associerat med 

misstag i 

patientarbetet.   
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emergency 

department 

nurses.  

 

International 

emergency 

nursing 

 

steg, aktiva minuter samt 

stillasittande minuter. 

Deltagarna fick också i 

början av varje arbetspass 

fylla i ett PSQI-formulär. 

Efter arbetspasset fick 

sjuksköterskorna fylla i ett 

annat formulär (medical 

error self-assessment 

survey) som indikerar på 

antal självupplevda 

misstag.  

 

Wolf, L. A., 

Perhats, C., 

Delao, A. & 

Martinovich, Z.  

 

2017  

 

The effect of 

reported sleep, 

perceived fatigue, 

and sleepiness on 

cognitive 

performance in a 

sample of 

emergency 

nurses.  

 

Journal of 

nursing 

administration. 

Syftet var att 

undersöka 

relationen mellan 

sömn, upplevd 

fatigue och 

sömnighet, och 

kognitiv 

prestation.  

Deskriptiv tvärsnittsstudie. 

1506 Sjuksköterskor som 

arbetade minst 1 pass i 

veckan på en akutavdelning 

deltog i studien. Deltagarna 

rekryterades via email och 

sociala medier. 

 

Data samlades in genom 

enkäter. Sjuksköterskorna 

bland annat fick göra tre 

uträkningar av medicinska 

doser. PSQI, ESS, ASP 

(average sleep propensity), 

OFER15 (the occupational 

fatigue exhaustion 

recovery) användes men 

även 7 olika statistiska 

modeller användes (OLS, 

COX och PLUM).  

 

Deltagare 

rapporterade höga 

nivåer av trötthet 

och fatigue som 

hindrade full 

funktion både på 

arbete och hemma. 

Dock visade inte 

höga nivåer av 

fatigue ha någon 

större inverkan på 

kognitiv prestation. 

Andra faktorer i 

arbetsmiljön kan 

bidra till sämre 

patientvård.  
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Bilaga 2 – databassökningar 

Datum och 

databas 

Sökord (2008-2018) Antal 

träffar 

Antal valda artiklar efter 

första urvalet 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse performance 22 10 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse performance AND 

medical errors 

4 2 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND medical errors 118 23 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND medical errors AND 

nurse* 

11 9 

Medline 

2018-10-11 

Fatigue AND medical errors 463 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

Medline  Fatigue AND medical errors AND nurse* 52 18 

Medline 

2018-10-11 

Fatigue AND nurse* AND patient safety 156 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

Medline  

2018-10-11 

Fatigue AND nurse* AND patient safety AND 

medical errors 

30 17 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND patient 

safety AND medical errors 

4 3 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND patient care 60 10 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND patient care 

AND medical errors 

6 5 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND burnout 4 3 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nursing error* AND 

patient safety 

5 3 

Medline 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nursing error* 10 7 

Medline 

2018-10-11 

Fatigue AND nursing error* 80 25 

Medline 

2018-10-11 

Fatigue AND nursing error* AND shiftwork 1 1 

Medline 

2018-10-11 

fatigue AND "nursing staff" AND burnout 103 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

Medline 

2018-10-11 

fatigue AND "nursing staff" AND burnout AND 

patient safety 

9 6 

Medline 

2018-10-11 

"sleep deprivation" AND nurse* AND "patient 

safety" AND "medical mistakes" 

1397 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

Medline 

2018-10-11 

"sleep deprivation" AND nurse* AND "patient 

safety" AND "medication error" 

8411 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

Medline 

2018-10-11 

professional practice gaps AND medical error* 

AND nurse* 

11 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

Medline 

2018-10-11 

evidence based nursing AND sleep deprivation 15 2 

Medline 

2018-10-11 

"evidence based nursing" AND "sleep 

deprivation" 

1 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

Medline 

2018-10-11 

sleep deprivation AND fatigue AND nurse* 26 14 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse performance 17 8 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse performance AND 

medical errors 

1 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

CINAHL Sleep deprivation AND medical errors 20 5 
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2018-10-11 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND medical errors AND 

nurse* 

2 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

CINAHL 

2018-10-11 

Fatigue AND medical errors 73 13 

CINAHL 

2018-10-11 

Fatigue AND medical errors AND nurse* 22 9 

CINAHL 

2018-10-11 

Fatigue AND nurse* AND patient safety 108 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-11 

Fatigue AND nurse* AND patient safety AND 

medical errors 

11 5 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND patient 

safety AND medical errors 

1 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND patient care 46 12 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND patient care 

AND medical errors 

1 0 – träffen stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nurse* AND burnout 5 2 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nursing error* AND 

patient safety 

4 2 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND nursing error* 6 2 

CINAHL 

2018-10-11 

Fatigue AND nursing error* 42 19 

CINAHL 

2018-10-11 

Fatigue AND nursing error* AND shiftwork 11 9 

CINAHL 

2018-10-11 

Fatigue AND nursing staff AND burnout 56 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-11 

fatigue AND “nursing staff” AND burnout 34 5 

CINAHL 

2018-10-11 

fatigue AND "nursing staff" AND burnout AND 

patient safety 

4 4 

CINAHL 

2018-10-11 

sleep deprivation AND nurse* AND patient 

safety AND medical mistakes 

325 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-11 

"sleep deprivation" AND nurse* AND "patient 

safety" AND "medical mistakes" 

325 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-11 

"sleep deprivation" AND nurse* AND "patient 

safety" AND "medication error" 

1274 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-11 

professional practice gaps AND medical error* 

AND nurse* 

3 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

CINAHL 

2018-10-11 

"evidence based nursing" AND "sleep 

deprivation" 

1714 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-11 

evidence based nursing AND sleep deprivation 10 1 

CINAHL 

2018-10-11 

Sleep deprivation AND fatigue 129 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-11 

sleep deprivation AND fatigue AND nurse* 32 16 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation AND nurse* AND caring 

science OR science of caring 

0 0 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation AND caring science OR 

science of caring 

0 0 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep loss AND caring science OR science of 

caring 

1 0 – träffen stämmer inte 

överens med studiens syfte. 
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CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND caring science OR science of 

caring 

8 3 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND nurse AND caring science OR 

science of caring 

6 1 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND nursing AND caring science or 

science of caring  

7 3 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation in nurses AND nursing 71 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation in nurses AND nursing care 44 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-13 

“sleep deprivation in nurses” AND nursing care 0  0 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation in nurse* 102 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation in nurse* AND caring 5 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation AND cognitive performance 

AND caring science OR science of caring 

0  0 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation AND cognitive performance 42 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation AND cognitive performance 

AND nurse* 

2 0 

CINAHL 

2018-10-13 

Sleep deprivation AND cognitive performance 

AND nurse burnout 

2 1 

CINAHL 

2018-10-13 

Cognitive performance AND fatigue AND nurse 

burnout 

1 1 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND nurse burnout 183 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND nurse burnout AND quality of care 49 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nurse burnout” AND quality of 

care 

3 1 

CINAHL 

2018-10-13 

“fatigue” AND “nurse burnout” 5 2 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND nursing staff 178 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” 88 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND medical 

error* 

3 1 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND patient safety 13 11 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND patient care 41 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND patient care 

AND burnout 

16 5 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND patient care 

AND medical errors 

3 1 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND patient care 

AND nursing science OR science in nursing 

3535 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND patient care 

AND nursing science OR science in nursing 

AND patient safety 

198 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-13 

Fatigue AND “nursing staff” AND “patient 

care” AND “nursing science” OR “science in 

nursing” AND patient safety 

28 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 
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CINAHL 

2018-10-15 

Sleepiness OR fatigue AND nurse performance 1097 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-15 

Sleepiness OR fatigue AND nurse performance 

AND caring science OR science of caring 

1442 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-15 

Sleepiness OR fatigue AND “nurse 

performance” AND “caring science” OR 

“science of caring” 

1032 Gör en ny sökning för att 

avgränsa antal träffar. 

CINAHL 

2018-10-15 

Sleepiness OR fatigue AND “nurse 

performance” AND “caring science” OR 

“science of caring” AND shift work 

44 0 – träffar stämmer inte 

överens med studiens syfte. 

 


