
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2009:90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskan, skiftarbetet och hälsan  
En litteraturstudie om sjuksköterskans anpassningsbarhet till skiftarbete 

  

 

 

 

 

Maria Dos Santos  

Maria Malmström  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppsatsens titel: Sjuksköterskan, skiftarbetet och hälsan 

En litteraturstudie om sjuksköterskans anpassningsbarhet till 

skiftarbete 

 

Författare: 

 

Maria Dos Santos  Maria Malmström 

 

Ämne: Vårdvetenskap  

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Fristående kurs 

 

Handledare:  Börje Claesson 

 

Examinator:  Margret Lepp 

 

  

 

Sammanfattning    

 

Från att ha setts som ett kall har synen på sjuksköterskeyrket successivt förändrats till 

att vara en profession med helt nya krav. Vi lever idag i ett 24-timmars samhälle och 

bedriver sjukvård dygnet runt. Att arbeta på oregelbunden arbetstid – skiftarbete, har 

många negativa effekter på hälsan. Dygnsrytmen rubbas, och kan ge biologiska, 

fysiologiska och sociala störningar vilket gör att sjuksköterskans livsvärld påverkas och 

därmed också hennes hälsa vilket kan leda till lidande och utmattningssymtom. 

Skiftarbete är en vanlig företeelse inom sjuksköterskeyrket. Syftet med studien är att 

undersöka och belysa om det finns åtgärder som minskar hälsoriskerna för 

skiftarbetande sjuksköterskor. Metoden som använts är en litteraturstudie som bygger 

på kvantitativa och kvalitativa artiklar. I resultatet redovisas fem huvudgrupper där 

åtgärder kan vidtas; sjuksköterskans arbetsmiljö, sjuksköterskans stöd, arbetsschemats 

utformning, sjuksköterskans egenvård och ansvar och sjuksköterskans tolerans för 

skiftarbete. I diskussionen belyses åtgärderna och dess förtjänster men även 

motsatsförhållanden och diskrepanser mellan olika forskningsresultat. Arbetstiderna i 

vårt samhälle är under förändring och tendensen går mot kompaktare men också 

flexiblare arbetstider, mycket beroende på EU. 

 

Nyckelord: shiftwork, nurse, health, impact, nap, light, coping strategies. 
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INLEDNING 

 

Inom vården finns olika arbetstidsmodeller där man lägger sitt eget ”önskeschema” men 

där arbetsgivaren har lagt ramarna för hur bemanningen skall vara för att tillgodose en 

säker vård under dygnets alla timmar. Traditionellt är treskift en beteckning som främst 

har använts inom industrin men ordet kan mycket väl appliceras på de former av 

schemaläggning som nu praktiseras av sjuksköterskor inom akut, hem- och slutenvård. 

Vi är två sjuksköterskor, barnmorska respektive intensivvårdssjuksköterska som båda 

har erfarenhet av treskiftsarbete inom akutsjukvården. Vi arbetar i två olika 

arbetstidsmodeller ”önskeschema” samt ”poängmodellen”. I detta fanns ett gemensamt 

intresse och delvis samma erfarenheter av både negativa och positiva effekter av att 

arbeta på oregelbunden arbetstid. Vårt problem föddes när vi började diskutera 

treskiftsarbetets för- och nackdelar. 

 

 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs problematiken med skiftarbete, i syfte att få en större förståelse 

för hur viktigt det är att minimera hälsoriskerna för sjuksköterskor. Efter en kort 

historisk tillbakablick på sjuksköterskans arbetsvillkor, förtydligar och förklaras kort 

vad som menas med skiftarbete, det ges exempel på några arbetstidsmodeller inom 

vården, vidare belyses cirkadiansk rytm som har en central roll hos alla levande varelser 

samt den lagstiftning som lägger ramar och vissa begränsningar för vår arbetstid.  

Vidare ges en kort sammanställning, av de tämligen väl kända hälsorisker som finns för 

arbetstagare i skiftarbete. Slutligen tas tre centrala begrepp upp, hälsa, livsvärld och 

livslidande som har största betydelse för hur vår kapacitet och förmåga påverkas i våra 

roller som sjuksköterskor och yrkesutövare för att kunna utföra en god och säker vård.   

 

Kort historik om arbetstiden i Sverige 

På 1800-talet uppstod sjuksköterskyrket som då ansågs vara ett kall. Kvinnorna bodde 

på sjukhemmet, hon skulle vara ogift för att alltid vara till förfogande och i tjänst dygnet 

runt och flera dygn i sträck. Yrket har under tiden utvecklats till en profession med helt 

nya krav (Holmdahl, 1994). Fram till 1889 var arbetsveckan på 63-69 timmar. Då kom 

kravet, som framfördes av den svenska arbetarrörelsen vid 1 maj, på åtta timmars 

arbetsdag. Kravet godtogs inte men arbetstiden sänktes till 60 timmar/vecka. År 1968 

återkom kravet på åtta timmars arbetsdag, 40 timmars arbetsvecka, på riksdagens 

ordning. Reformen genomfördes dock först 1971-73. Idag ägnar vi fortfarande en stor 

del av vår vakna tid till att arbeta och många önskar att vi skall förkorta vår arbetstid till 

sex timmar per dag (Hellström, 1994). 
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Vad menas med skiftarbete – definitioner   

Med skiftarbete avser vi i denna uppsats, arbetstider där dygnets alla tider ingår, det vill 

säga morgonpass, kvällspass och nattpass. I Nationalencyklopedin definierar man 

skiftarbete enligt följande; ”skiftarbete, arbetspass där två eller flera arbetslag avlöser 

varandra enligt viss bestämd ordning” (Nationalencyklopedin, 1995,band 16, s.532). 

Enligt Europaparlamentet och rådet menar man att skiftarbete innefattar alla metoder att 

indela arbetet i skift där arbetstagare avlöser varandra vid samma arbetsplatser enligt en 

viss arbetsgång även där arbetsgången är roterande; skiften kan vara av kontinuerlig art 

eller diskontinuerlig, metoden kan också innebära att arbetstagaren åläggs att arbeta vid 

olika tider under en given period av dagar eller veckor (Arbetstidslagen, 2008). 

Schemalagd arbetstid som turlistor, vaktschema etc. utgör enligt Åkerstedt (2001) som 

hänvisar till statistiska centralbyrån en mer flexibel form av skiftarbete och där 

avlösningstiderna kan vara väldigt varierande och där det inte finns några egentliga 

skiftlag, detta förekommer främst inom yrken som service, vård och kommunikation.  

 

Några arbetstidsmodeller inom vården 

Tidigare forskning har enligt Åkerstedt, Westerlund och  Andersson (1996) visat att 

skiftarbete med lågt inflytande på arbetssituationen har negativ inverkan på hälsan. 

Inom vården har olika arbetstidsmodeller utvecklats med varierande inflytande på 

arbetstiden. Den traditionella modellen med strikt schemaläggning har få möjligheter 

för arbetstagaren och arbetsgivaren att anpassa sig efter personalens och verksamhetens 

behov. Flextidsmodellen innebär ökad valfrihet för den anställda avseende 

arbetstidsförläggningen och ger större möjlighet för arbetsgivaren att anpassa 

bemanningen. Den inskränker sig till att kunna variera start- och sluttiden för varje 

arbetspass. Timbanksmodellen möjliggör ledighet när arbetssituationen tillåter, ledighet 

på ett helt eller delar av ett arbetspass sätts in på en timbank som sedan tas ut när man 

arbetar tillbaka tiden, endast 75 % av tiden behöver arbetas tillbaka. I poängmodellen 

beräknas lönen efter ett poängvärde som varierar på dygnets olika timmar och 

veckodagar. Ingen fastställd veckoarbetstid finns och lönen beräknas efter antalet 

poäng, denna schemaläggningsmodell innebär stor frihet för arbetstagaren (Åkerstedt, 

Westerlund & Andersson 1996). 

 

Arbetstidslagen och Europarådets direktiv 

Lagstiftningen för hur arbetstid, dygnsvila och veckovila skall förläggas är underkastat 

förutom svensk lagstiftning även Europaparlamentet och rådets direktiv i syfte att 

skydda arbetstagarens hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. I lagtexten hänvisar man till att 

forskning har visat att människor nattetid är känsligare för störningar och också för att 

vissa krävande former av arbetsorganisation samt långa perioder av nattarbete kan vara 

hälsofarligt för arbetstagare och äventyra säkerheten på arbetsplatsen. I EU- direktivet 
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menar man att den natt- och skiftarbetades situation kräver att nivån på hälsoskydd och 

säkerhet är anpassat till arbetets beskaffenhet och att skyddsåtgärderna, resurserna och 

de förebyggande åtgärderna är verkningsfulla. Lagstiftningen är dispositiv, med vilket 

menas att den kan frångås genom kollektivavtal, det får dock inte innebära försämringar 

för arbetstagaren. Övergripande ansvar och tillsyn har Arbetsmiljöverket 

(Arbetstidslagen 2008).  

 

Cirkadiansk rytm  

Cirkadiansk rytm, från latinets Ci´rca` diés ; ”omkring dag” ( Nationalencyklopedin, 

1990 ,band 4, s. 147) är en biologisk rytm vilken kan beskrivas som en repetitiv, 

regelbundet förekommande cyklisk förändring i en biologisk process eller ett beteende i 

en levande organism. Rytmer med en ungefärlig periodicitet på 24 timmar kallas för 

cirkadianska. Fysiologiskt styrs detta inifrån den suprachiasmatiska kärnan i hjärnans 

hypotalamus . Denna rytm finns hos alla levande organismer från cellnivå till att 

omfatta hela organismen. Den är genetiskt nedärvd, endogen, självuppehållande, känslig 

för ljusintensitet och mörker, kan mätas subjektivt och objektivt, samt är förutsägbar. 

Faktorer som påverkar hur man anpassar sig till skiftarbete är bl.a. kronotyp det vill 

säga om man är morgon- eller kvällsmänniska. Undersökningar tyder på att det är 

kronotypen som är den viktigaste faktorn som förutsäger hur väl man kan anpassa sig 

till skiftarbete (Carrieri-Kohlman, Lindsay & West, 2003). 

 

Vår cirkadianska rytm styr vår dygnsrytm. På kvällen ökar sömnhormonet melatonin 

och ämnesomsättningen minskar, liksom förmågan att ta upp glukos från blodbanan. 

Under sömnen insöndras tillväxthormon för kroppens uppbyggnad. Kroppstemperaturen 

sjunker och är som lägst mellan klockan tre och fem på natten. Vid denna tidpunkt är 

vakenheten och reaktionsförmågan som lägst. På morgonen sjunker kroppens melatonin 

nivåer igen medan ämnesomsättningen åter stiger med ökad kroppstemperatur och 

ökade kortisolnivåer – kroppen förbereder sig på ökad aktivitet. När man åsidosätter 

denna naturliga biologiska rytm får det också konsekvenser för människan (Lennernäs 

& Wiberg, 2006). 

 

Kända negativa effekter och hälsorisker  

Att arbeta skiftarbete innebär att kroppens olika funktioner både fysiskt och psykiskt 

kan påverkas negativt då dygnsrytmen delvis sätts ur spel och då speciellt där inslag av 

nattskift ingår.  

 

Hard work, long hours, your are married, you’ve got children, you’re trying to 

shuffle your home life and your work life and I guess at the end of the day there´s 

not a lot of time for yourself and you´re just dog tired most of the time. (West, 

Bouhgton, Byrnes, 2009 s. 52). 
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Tidigare forskning visar att skiftarbete omfattar följande riskområden vilka var för sig 

kan utgöra ett hot mot hälsan: 

 

Fatigue 

Sjuksköterskor som arbetar i skiftarbete som inkluderar nattarbete drabbas mer av 

fatigue, sömnstörningar, oro och depressioner än sjuksköterskor som inte arbetar 

nattskift. (Ruggiero, 2003). Med fatigue eller utmattningssyndrom menas en 

medvetenhet om minskad fysisk och/eller mental kapacitet som innebär en obalans i 

tillgången och/ eller återställandet av de resurser en person behöver för att utföra 

aktiviteter. En försvarsmekanism som indikerar individens svar på fysiska och psykiska 

krav (Ruggiero, 2003). 

 

Sömn- och vakenhets problem 

Störd sömn förekommer vid skiftarbete, speciellt vid natt och tidiga morgonskift och 

kan innebära upptill 2-3 timmars kortare sömn samt längre insomningstid. Orsaken till 

detta menar Åkerstedt (2001) är att sänggåendet kommer i konflikt med den 

cirkadianska rytmen genom att sömnen förläggs till en tid som är avsedd för fysisk och 

psykisk aktivering. 

 

Säkerhet 

Hur man utför arbetet beror på två huvudfaktorer; dels hur länge man varit vaken och 

dels i vilken fas av den cirkadianska rytmen man är i. Många negativa effekter kan 

uppstå när rytmen störs, både kognitiva och psykomotoriska egenskaper försämras, man 

får förlängd reaktionstid samt försämrad koordination. Efter 17-19 timmars vakenhet 

sjunker förmågan att utföra uppgifter jämförbart med ett alkohol intag.  Efter 12 

timmars tjänst ökar risken för att göra medicinska fel och utsättas för stickskador 

jämfört med åtta timmars tjänstgöring (Berger & Hobbs, 2005). 

 

Olyckor 

Skiftarbete med nattskiftinslag höjer olycksrisken i arbete och i trafik. Stora 

olyckshändelser beroende på den mänskliga faktorn, med fatala följder har skett under 

sen natt/tidig morgon bl.a. vid kärnkraftverken på Three Mile Island i Harrisburg 

ochTjernobyl (Åkerstedt 2001). 

 

Cancersjukdomar 

En måttligt ökad risk för bröstcancer för kvinnor som arbetar i rotationsschema med 

minst 3 nätter i månaden och i tillägg dag och kvällsskift, (Schernhammer, Laden, 

Speizer, Walter, Willett, Kawachi, et al., 2001). Liksom i en senare studie där man såg 

en ökning av incidensen av colorectal cancer hos kvinnor som arbetat roterande nattskift 

(Schernhammer, Laden, Speizer, Willett, Hunter, Kawachi, et al., 2003). 
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Oregelbundna måltider 

Måltider i fel fas av dygnsrytmen innebär en biologisk stress- och påfrestning på 

ämnesomsättningen. Att inte få tillräcklig sömn och nattätande har stor inverkan på 

kroppen. Det s.k. metabola syndromet betecknar flera olika tillstånd såsom övervikt och 

bukfetma, förhöjt blodsocker med minskad insulinkänslighet och därmed risk för typ 2 

diabetes, förhöjda blodfetter med ökade halter av kolesterol och triglycerider vilket kan 

leda till hjärtkärlsjukdomar, skiftarbetare uppges ha 1,5 ggr högre risk att drabbas av 

detta (Lennernäs & Wiberg, 2006). 

 

Socialstress 

Svårt att hinna med familj och vänner. Med tanke på sina sociala vanor tvingas kanske 

skiftarbetaren att minska kontakten med både vänner och sitt sociala engagemang i 

samhället (Lennernäs & Wiberg, 2006; Saige & Krausz, 2003). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv 

Livsvärlden är en grundbult för den existentiella hermeneutiken och för den 

fenomenologiska filosofin. Den verklighet som vi dagligen tar för givet, om än 

omedvetet, är vår livsvärld. Med ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas    

sjuksköterskans vardagsvärld och dagliga tillvaro, såsom den erfars av henne utan att 

förminska, förringa eller våldföra sig på den. Människan söker livsinnehåll och mening 

i livsvärlden. När vi beaktar sjuksköterskans livsvärld, beaktar vi hennes unikhet. 

Då människan är en enhet där ande, kropp, psyke och själ bildar olika aspekter och en 

helhet är det viktigt att möta sjuksköterskan där hon är i sin hälsa, sitt lidande, sitt 

välbefinnande och i sitt livsinnehåll (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003).  

 

Vi har alla ett ansvar för vår egen hälsa som bland annat måste balanseras utifrån, 

ekonomi, arbetstillfällen, sociala och egna förutsättningar. Att må väl och att känna sig 

utvilad inför arbetspasset för att kunna ge en bra omvårdnad och kunna göra säkra 

bedömningar och utföra arbetet väl, liksom att kunna känna sig utvilad och kunna delta i 

familjeliv och sociala aktiviteter är några viktiga delar för att känna välbefinnande, 

arbetstillfredsställelse och ha hälsa. Rosemary Parse sammanfattar människans frihet 

och ansvar i sitt antagande; ”Man is an open being, freely choosing meaning in 

situation, bearing responsibility for decisions” (Parse, 1981, s.27). 

 

Hälsa definieras utifrån WHO:s deklaration från 1946 som något annat än enbart 

frånvaro av sjukdom och handikapp och man lägger tyngdpunkten på det totala 

välbefinnandet i fysisk, social och mental mening (I Nationalencyklopedin 2009-06-01 • 

Lång http://www.ne.se/lang/hälsa).  

http://www.ne.se/lang/hälsa
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Hälsan är rörelse och inte ett statiskt tillstånd, den kännetecknas av dynamik och 

integration (Wiklund, 2003), Vitale (2009) som refererar till Martha Rogers, bekräftar 

detta och menar att människan och miljön är två energifält som är i ständig rörelse och 

sjuksköterskor som praktiserar omvårdnad måste söka stärka det mänskliga energifältet 

för att stärka hälsans möjligheter.  

 

Vid skiftarbete påverkas sjuksköterskan av ständiga avbrott i sin naturliga biologiska 

rytm vilket påverkar hennes livsvärld och kan ge upphov till försämrad hälsa då enligt 

Dahlberg (2003) människan lever sitt liv i och genom sin kropp och där kroppen inte 

kan ses som ett ting, ett objekt,– utan måste ses som ett subjekt som är både fysiskt, 

psykiskt, existentiellt och andligt samtidigt - den subjektiva kroppen. Genom sin levda 

kropp, erfar sjuksköterskan omvärlden. Varje förändring i den subjektiva kroppen 

medför en förändring av tillgången till världen och livet vilket påverkar hennes 

välbefinnande, hälsa och lidande. Att uppleva sig ha hälsa och att i detta se sig själv 

som en hel människa innebär att hon har förmåga att känna vördnad för sitt eget liv och 

därigenom för sig själv som unik människa. Att man känner vördnad inför sin egen 

existens är grundläggande i varje människas ansvarstagande för sin egen hälsa och 

utveckling (Dahlberg et al., 2003). 

 

De tidigare beskrivna hälsoriskerna visar att då skiftarbete tenderar att störa den 

naturliga cirkadianska rytmen, innebär det att sjuksköterskan riskerar både ett fysiskt 

och psykiskt lidande genom sjukdomar och även de sociala konsekvenserna som arbete 

på oregelbunden tid kan ge, i så motto att familjen kommer i kläm och det kan vara 

svårt att engagera sig socialt med föreningsliv och vänner.  

 

Enligt Dahlberg (2003), finns det alltid i en människas liv någon form av livslidande 

som också innefattar ett hälsoperspektiv. Där finns det lidande som kan sägas vara 

sammanbundet med levandet i alla dess faser och skepnader, likaväl som 

livssituationen. Ett livslidande som många sjuksköterskor upplever idag är att 

livssituationen är förbunden med en alldeles för hög stressnivå.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Skiftarbete utgör för många en ofrånkomlig del i sjuksköterskeyrket då 

omvårdnadsbehovet för patienter inom akutsjukvård är något som måste tillgodoses 

med samma kvalitet och omsorg under dygnets alla timmar. Historiskt sett har 

sjuksköterske- yrket gått från att ha varit ett kall till en profession med helt nya krav. 

För att säkerställa en god vård med adekvat bemanning har olika arbetstidsmodeller 

utarbetats som i princip innebär skiftarbete för sjuksköterskan. Arbete på oregelbundna 

tider kan enligt gjorda studier, medföra många olika negativa effekter på 

sjuksköterskans hälsa.  
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Ständiga avbrott i sjuksköterskans naturliga biologiska rytm kan påverka hennes 

livsvärld. För att upptäcka och identifiera problemområden som oregelbunden arbetstid 

kan orsaka och för att ge sjuksköterskor adekvata arbetstider och modeller behöver 

sjuksköterskan och arbetsgivaren ha kunskap. Denna kunskap bör innefatta en förståelse 

för den biologiska dygnsrytmen och de hälsorisker som kan uppstå när denna åsidosätts. 

Vidare behövs kunskap om arbetstidslagstiftning, veckoarbetstid och dygnsvila. Kan 

man minimera de hälsorisker ett arbete med oregelbunden arbetstid innebär för 

sjuksköterskan och hur i så fall? 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva åtgärder som minskar de hälsorisker som oregelbunden arbetstid 

kan utgöra för sjuksköterskor. 

 

METOD 

Metoden i uppsatsen är en litteraturstudie gjord utifrån kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. En studie med kvalitativ grund har som främsta mål att beskriva 

och öka förståelsen för en företeelse. En studie med kvantitativ grund har som mål att 

finna och beskriva t.ex. åtgärder som minskar sjuksköterskans hälsorisker och lidande 

med ett vårdvetenskapligt perspektiv, samt att finna ett samband med hjälp av data i 

numerisk form. Litteraturstudier kan ha som syfte att skapa en grund över kunskapsläget 

inom ett visst område och anses vara lämplig att göras som examensarbete på 

kandidatnivå där man i en senare empirisk studie på magister nivå avser att studera 

problem som härrör från litteraturstudien enligt Friberg (2006). Vår intention har varit 

att beskriva ett komplext fält som inrymmer många olika aspekter alltifrån, 

psykologiska, fysiologiska och biologiska faktorer som alla påverkar sjuksköterskans 

hälsa men som kan förankras i ett vårdvetenskapligt perspektiv.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen av artiklarna inleddes genom att söka via högskolebibliotekets 

söktjänster och då genom Samsök och Metasök under kategorier, samt vidare i 

underkategorin medicin och hälsa. För att ha aktuella forskningsresultat söktes i ett 

första skede artiklar som var publicerade från år 1998 och framåt men då mycket av 

grundforskningen var av äldre årgång har tidsperspektivet bakåt förlängts till 1992. I 

syfte att ringa in ämnet och begränsa antalet träffar användes sök- operatorerna; AND 

och, OR, enligt boolesk sökteknik, (Friberg 2006). Sökningarna har utförts i två etapper. 

De litteraturstudier som användes i uppsatsens resultatdel från det första skedet uteslöts 

ur resultatdelen på grund av att dessa kan ha påverkats och färgats av författarna till 



 8 

dessa. Sökningarna fortsatte därefter i en andra etapp, dels i syfte att efterforska källorna 

till vissa av uppgifterna i litteraturstudierna, dels med ledning av nya specifika sökord 

med värde för resultatet. Sökresultaten har sedan sammanställts i efterhand och 

redovisas i tabellform för att tydliggöra sökvägarna. Via fem databaser valdes 15 

artiklar. 

 

 

Databaser och sökresultat 

Etapp 1 090226-090602 

Databas Sökord Träffar Relevanta  

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar  

Cinahl Shiftwork impact medical 

 professionals 

1    

Medline -ǁ - 0 0 0 0 

Nursing journals -ǁ - 8 0 0 0 

PubMed -ǁ - 0 0 0 0 

Scopus -ǁ - 162 6 2 0 

Wiley Interscience -ǁ - 9 1 1 1 

 

 

Etapp 1 090226-090602 

Databas Sökord Träffar Relevanta  

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar  

Cinahl Shiftwork OR shift work 

AND Nurse AND  

health AND impact  

244 1 1 0 

Medline -ǁ - 13 2 1 1 

Nursing journals -ǁ - 1379 0 0 0 

PubMed -ǁ - 53 0 2 2 

Scopus -ǁ - 0 0 0 0 

Wiley Interscience -ǁ - 136 1 1 1 

 

 

Etapp 1 090226-090602 

Databas Sökord Träffar  Relevanta  

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

Cinahl Shiftwork OR shift work 

AND coping strategies 

AND health AND nurse 

23 2 1 1 

Medline -ǁ - 2 2 1 1 

Nursing journals -ǁ - 257 1 1 1 

PubMed -ǁ - 43 2 2 0 

Scopus -ǁ - 62 1 1 0 

Wiley Interscience -ǁ - 0 0 0 0 
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Etapp 1. 090226-090602 

Databas Sökord Träffar Relevanta  

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

Cinahl Shiftwork AND nurse  

AND  

light  

85 4 4 2 

Medline -ǁ - 8 0 0 0 

Nursing journals -ǁ - 744 3 0 0 

PubMed -ǁ - 34 0 0 0 

Scopus -ǁ - 651 2 2 2 

Wiley Interscience -ǁ - 53 0 0 0 

 

 

Etapp 2. 090810-090915 

Databas Sökord Träffar Relevanta  

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

Cinahl  Napping AND nurse 

AND shiftwork 

3 0 0 0 

Medline -ǁ - 0 0 0 0 

Nursing journals -ǁ - 1 1 1 0 

PubMed -ǁ - 1 0 0 0 

Scopus -ǁ - 62 4 3 3 

Wiley Interscience -ǁ - 0 0 0 0 

 

*Vissa artiklar förekommer som dublettposter under träffarna, dessa redovisas endast i en av databaserna under 

rubrikerna relevanta abstract, granskade artiklar respektive valda artiklar 

 

Ingen geografisk begränsning av sökningarna har gjorts. Artikelsökningen pågick 09 

02-26 - 09-09-15  

Manuell sökning 

Fyra artiklar valdes från referens listorna ur artiklarna som svarade mot vårt syfte men 

som var baserade på litteraturstudier (reviews). Dessa hämtades via funktionen 

artikelsökning via samsök. Totalt inkluderades 19 vetenskapliga artiklar. 

Urval  

Artikelsökningen resulterade i 34 artiklar som först tycktes vara relevanta till vårt syfte.  

Abstrakten till samtliga artiklar genomlästes. Efter genomläsning och valdes de artiklar 

bort som inte stämde överens med problemområdet och syftet. Friberg (2006) beskriver 

i sina kvalitativa och kvantitativa modeller, om hur viktigt det är att bedöma de 

vetenskapliga artiklarnas kvalitet och metod. Därefter är det av vikt att bedöma om 

artikeln har fångat studiens företeelse och också ökat förståelsen för den. För att urvalet 

av artiklarna skall bli det optimala så bör det värderande förhållningssättet vara kritiskt. 

Urvalet reducerade antalet artiklar till 19. Dessa genomlästes och granskades mer 

noggrant. Artiklarna och tidskrifterna kontrollerades via Ulrich söktjänst om de var 

granskade innan publikationen (refereed).  
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Inklusions kriterierna för urvalet var att artiklarna skulle röra skiftarbete med inslag av 

nattskiftsarbete. Studierna berör främst sjuksköterskor, men även andra yrkeskategorier 

förekommer inom vård och omsorg liksom olika yrkeskategorier inom service och 

samhälle. Dessa valde vi att ha med i vår studie då de var av betydelse och relevans för 

vårt syfte.  Samtliga artiklar är skriva på engelska och fritt översatta och tolkade av 

författarna.  

 

Analys  

För att skapa en sammanfattande bild av ett speciellt problem behöver man göra en 

analys av redan publicerade forskningsresultat dvs. att identifiera företeelsen i varje 

artikel, att göra en sammanställning av företeelsen i samtliga artiklar, att analysera 

likheter och olikheter i företeelserna och att göra en tolkning av resultatet (Friberg, 

2006). Med dessa artikelstudier som utgångspunkt förstår vi bättre vad det innebär för 

sjuksköterskan att arbeta i skift, hur hennes liv i relation till hälsofaktorer gestaltar sig 

och hur hennes erfarenheter, behov, förväntningar och upplevelser kan mötas. Varje 

enskild kvalitativ och kvantitativ forskningsstudie har ett kunskapsvärde men om flera 

studier sammanställs skapas ett ännu större kunskapsvärde. En evidensbaserad 

företeelse med grund i en analys av kvalitativ och kvantitativ forskning är en 

utgångspunkt för att resultatet inte skall hamna i bokhyllan, utan det skall fungera som 

en vägledning i det praktiska arbetet inom vårdyrket (Friberg, 2006). 

 

Likheter och olikheter växte fram när artiklarnas resultat lästes igenom och granskades.  

Dessa identifierades som subteman/underrubriker. Subteman sammanställdes och 

kategoriserades genom vår egen tolkning till olika teman/överrubriker; sjuksköterskans 

arbetsmiljö, sjuksköterskans stöd, arbets- schemats utformning, egenvård – att ta 

ansvar för sin hälsa, tolerans – anpassning. Att sammanställa resultatet genom olika 

teman gör också att resultatet blir mer överskådligt och greppbart (Friberg, 2006). 

 

 

 

RESULTAT 

 

I litteraturen har vi identifierat fem teman med tillhörande subteman som beskriver 

åtgärder som kan minska hälsoriskerna som oregelbunden arbetstid kan utgöra för 

sjuksköterskor. Teman och dess subteman presenteras inledningsvis i tabellform 

varefter de redovisas och fördjupas under respektive tema och subtemarubrik.  
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Teman 

 

 

Subteman 

 

1. Sjuksköterskans arbetsmiljö. 

Arbetstillfredsställelse och inflytande. 

Ljus arbetsmiljö nattetid. 

Pauser. 

 

2. Sjuksköterskans stöd. 

 

Arbetsledning och arbetskamrater.  

Familj. 

 

3. Schemans utformning. 

Schemaläggning och rotation.  

Återhämtning. 

Individuellt schema. 

 

4. Egenvård att ta ansvar för sin hälsa.  

 

Healing. 

Kost och motion. 

 

5. Tolerans – anpassningsförmåga. 

 

Inre kontroll – yttre kontroll.  

Anpassning av sömn till skiftarbete. 

 

 

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

 

Arbetstillfredsställelse och inflytande 

I vilken grad påverkar arbetets uppläggning sjuksköterskan som arbetar antingen på en 

intensivvårdsavdelning eller på vårdavdelning hennes känslor och attityder? Utifrån tre 

hypoteser har Saige och Krausz (2003) gjort en studie med 153 sjuksköterskor. 

Hypoteserna var som följer: 1. Ökade krav kommer att vara negativt associerat till 

arbetstillfredsställelse och engagemang i organisationen och positivt till utbrändhet och 

att vilja sluta sin anställning 2. Ökad schemakontroll kommer att vara positivt associerat 

till arbetstillfredsställelse och engagemang i organisationen och negativt till utbrändhet 

och vilja att sluta på arbetet. 3. I interaktionen mellan upplevda krav i arbetet och 

schemakontroll förutsägs sämre attityder för kombinationen med höga krav i arbetet och 

låg kontroll över schemat. Sjuksköterskorna i studien arbetade i olika konstellationer av 

fasta och roterande scheman. Man jämförde psykologiska aspekter med arbetskrav och 

inflytande över schemat och objektiva företeelser såsom skiftarbete, nattarbete och typ 

av avdelning och sjukhus. Syftet var att mäta den relativa påverkan av de objektiva och 

subjektiva variablerna som återspeglade de anställdas attityder av välbefinnande och 

emotionella tillstånd. Resultatet visade att höga krav i arbetet och liten förmåga att 

påverka schemaläggning och arbetssituation kan kopplas till låg arbetstillfredsställelse, 

lågt engagemang, risk för att bli utbränd och vilja till att sluta sin anställning, medan 
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sjuksköterskor med högt inflytande på sitt schema och dess utformning visar ett större 

engagemang, har högre arbetstillfredsställelse, och lägre risk för att bli utbrända samt 

stannar längre på sin arbetsplats (Saige & Krautsz 2003). 

 

Ruggiero (2005) undersökte i en studie sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 

mental och fysisk arbetstyngd, emotionell stress, uppfattning om schemakontroll, lediga 

helger i månaden, sömn kvalitet, depressioner, och antalet individer som deltagaren i 

studien hade omsorg om efter arbetet och vilka relativa faktorer som bidrar till detta. 

De faktorer som var signifikant relaterade till arbetstillfredsställelsen och arbetstyngden 

var total sömnkvalitet, depressioner, emotionell stress och antalet lediga helger i 

månaden. I motsats till Saige och Krausz (2003), fanns inga signifikanta bevis för att 

kontroll över schemat ökade arbetstillfredsställelsen. Ålder, fysisk och mental 

arbetstyngd samt antalet individer som deltagaren hade omsorg om efter arbetet hade 

heller ingen signifikant betydelse för arbetstillfredsställelsen (Ruggiero, 2005). 

 

Ljus arbetsmiljö nattetid 

Tidigare forskning har enligt Iwata, Ichii och Egashira (1996), visat att starkt ljus över 

2500 lux kan påskynda anpassning och ändra den inre biologiska rytmen såsom 

temperatur och plasma och melatonin nivån. Detta orsakas av att den cirkadianska 

rytmen förskjuts, vilket då medför att melatoninnivåerna sjunker och en anpassning 

sker. Detta föranledde till en studie i Japan där författarna undersökte hur tio 

sjuksköterskor inom psykiatrin i olika skiftkombinationer reagerade på artificiellt ljus 

över 3000 lux. Undersökningen utfördes i två sessioner, en med ordinarie 

ljusförhållande och en med starkt ljus. Sjuksköterskorna utsattes för ljuset under en 

sammanlagd tid på 30 minuter under skiftet. Därefter fick deltagarna svara på en 

självskattningsskala. En visuell analog skala (VAS) användes med åtta parametrar 

avseende psykisk och fysisk påfrestning med tonvikt på depressionssymtologi.  

Resultat visade att starkt ljus under nattetid gjorde arbetstagaren mer alert och energisk 

samt minskade spänningar under nattetid. Att ljus har en positiv effekt bekräftas också i 

en studie av Leppamäki, Partonen, Piiroinen, Haukka och Lönnqvist (2003), 

 där 87 nattarbetande sjuksköterskor utsattes för korta perioder av starkt ljus (4 x 20 

min) och där man fann att ljuset signifikant lindrade deras subjektivt upplevda 

olägenheter som associerades till nattarbete och där förändringen var oberoende av 

årstid och ålder. Största effekten såg man på de av deltagarna som tidigare hade 

problem med säsongsrelaterade humörsvängningar.  

 

Pauser 

Raster är viktiga att ta ut då dessa förmodligen förebygger risker för fatigue och olyckor 

i arbetet. En tupplur är en kort period av sömn som sträcker sig från 10 min upp till en 

timma. Att ta sig en tupplur före, under och omgående efter förskjutningar jämnar ut 
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nivån av utmattning, förhöjer arbetsförmågan och reducerar minskad vakenhet. Vissa 

arbetsgivare uppmuntrar aktivt för en paus, och ger sitt samtycke till rum där 

arbetstagaren kan ta en tupplur under sitt skift. Men en tupplur kan för somliga ha 

negativa effekter på följande natts sömn och således reducera dess återhämtande 

kvalitet. Detta betyder följande – om man skall ”vaka av” så tag ingen tupplur under 

sista nattpasset (Arora, Dunfhy, Chang, Ahmad, Humphrey & Meltzer, 2006). 

 

På ett australiensiskt sjukhus genomfördes en studie av Smith, Kilby, Jorgensen och 

Douglas (2007), där man undersökte effekterna av att ta en kort tupplur på 30 minuter 

under nattskiftet. Deltagarna (tre män och sex kvinnor) arbetade i block mellan en till 

tre nätter i rad. En visuell analog skala användes av deltagarna för att utvärdera graden 

av sömnighet. Med en timmes intervaller från klockan 2400 fick deltagarna komplettera 

olika tester avseende sömnighet och arbetsbelastning följt tester som mätte 

reaktionsförmågan. Resultatet visade att en enstaka tupplur under nattskiftet har positiv 

effekt på subjektiva och objektiva upplevelser av vakenhet samt prestations- och 

reaktionsförmåga, dock sågs ingen effekt direkt efter tuppluren men väl efter en timme. 

Undersökningens resultat visar fördelen av att ha schemalagd tupplur under nattskift för 

att upprätthålla prestationsförmågan hos sjukvårdpersonal. Saito och Sasaki (1998)  

fann i sin studie av Japanska sjuksköterskor att en tupplur tagen under nattskiftet var 

mer effektiv och minskade tröttheten efter arbetspasset i jämförelse med vilostunder 

som togs före arbetsskiftets början.  

 

Sjuksköterskans stöd  

 

Arbetsledning och arbetskamrater 

Stöd från arbetsledare och kollegor är viktiga faktorer som påverkar skiftarbetarens 

arbetstillfredsställelse och förmåga att hantera konflikter mellan arbete och fritid. I en 

studie av 530 skiftarbetande sjuksköterskor som arbetade på ett australiensiskt sjukhus, 

undersöktes hur organisatoriska faktorer påverkade subjektiv hälsa och konflikten 

mellan arbetstid och ledig tid. Studien involverade uppgifter om fysiska hälsosymtom 

och psykiskt välbefinnande, upplevelse av stöd från arbetsledare och kollegor, team 

identitet och klimat, kontroll över arbetsmiljön och konflikter mellan familj och 

arbetsliv. Resultaten indikerar att organisatoriska tilltag som fokuserar på socialt stöd 

från arbetsledare och kollegor och som stärker team identiteten och klimatet samt ger 

kontroll över arbetsmiljön kan minska de negativa effekterna som skiftarbete utgör på 

hälsan och det dagliga livet (Pisarsky, Lawrence, Bohle, Brook, 2008). 
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Familj 

Sjuksköterskors partners kan enligt Newey & Hood (2004) i sin studie vara en viktig 

källa för att utvärdera skiftarbetets problem i termer som att de har förståelse för 

skiftarbetarens problem och kan också inverka på dennes upplevelse av stöd eller 

störningar i samvaron med familjen och det sociala livet. Partnern och sjuksköterskan 

var i studien i stort samstämmiga i sin uppfattning om skiftarbetets inverkan på 

skiftarbetaren i tre olika livsstils faktorer, hälsa/stress, socialt/familj och 

sömn/uttröttning. En av deltagarna i studien skrev i utvärderingen: 

 

I have recently been appointed to a Monday to Friday-shift position after nearly 

20 years of shift work. The change to my social, domestic, and personal life has 

been dramatic, improving it to the extent that I believe I have done my family a 

huge disservice by continuing in shift work for so long. I´m lucky my family has 

survived the trauma of chronic shift work (Newey & Hood, 2004 s. 194). 

 

Sociala skäl, och speciellt störningar i samvaron med sin partner, snarare än biologiska 

orsaker är det som mest förutsäger skiftarbetarens upplevelser och hur arbetet inverkar 

på denne menar Newey & Hood (2004) i sin konklusion. 

Winwood et al. (2006) fann liknande stöd för att familj och partners hade en positiv 

inverkan på sjuksköterskan i sin studie om arbetsrelaterad fatigue, vilken visade att 

sjuksköterskor som levde i förhållanden återhämtade sig bättre än ensamstående 

sjuksköterskor. I en kvalitativ studie av 30 sjuksköterskor fann Ruggiero (2005) att 

arbetsscheman som tillät att man tillgodosåg personliga och familje- behov hade positiv 

påverkan på arbetstillfredsställelsen.  

Arbetstider som ger fasta livsrutiner resulterar i individer som är mer kompetenta att 

klara av fysisk och mental utmattning. Viktiga aspekter på rutiner är regelbundna 

måltider och konsekventa sociala tider (Jamal & Baba, 1992). 

 

Schemans utformning  

 

Schemaläggning och rotation 

Schemaläggning och hur den utförs har stor inverkan på personalen. De arbetstids-

modeller som har visat flest positiva faktorer är de där arbetstagaren har störst 

inflytande och egenkontroll över arbetstiden, vilket har visat sig som ett ökat 

engagemang arbetstillfredsställelse och lägre stressnivåer (Saige & Krausz, 2003).  

I en studie av 172 heltidsarbetande sjuksköterskor som arbetande i ett snabbt roterande 

åtta timmars skift undersökte man direkta och indirekta effekter av skiftarbetarnas 

förmåga och strategier att hantera konflikter mellan arbetsliv och fritid, graden av 

socialt stöd och upplevelsen av subjektiv hälsa. Stöd från arbetsledning och att ha 
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kontroll över arbetsskiftet och hur arbetsskiftet läggs i förhållande till fritiden hade ett 

direkt samband på fysiska och psykiska symtom. Detta belyser enligt författarna hur 

viktigt det är att arbetsledningen tillåter medarbetarna att ha tillräckligt kontroll över 

sina arbetsskift för att minimera konflikten mellan arbete och fritid (Pisarsky, Bohle & 

Callan, 1998). Skiftarbete som roterar medsols med få nattskift i rad, utspridd ledighet, 

och sen start av morgonskiftet är att föredra. Reducerad arbetstid ger starka positiva 

sociala effekter. Det behövs en vilotid med 11 timmar/dygn för en bra återhämtning.  

Graden av inflytande påverkar kraftigt inställningen till arbetstiderna och till arbetes 

situation i sin helhet enligt Kostreva, McNelis och Clemens, (2002). Snabbrotation  

medsols, har visat att det mera matchar den naturliga cirkadianska rytmen och är därför 

potentiellt mindre skadlig för hälsan och sömnen. Snabb rotation kan också öka 

balansen mellan arbetet och livet, vilket kan ge en större arbetstillfredsställelse 

(Kostreva, McNelis & Clemens, 2002). Några studier beskriver att en viktig aspekt är 

rotationsriktningen. Eftersom sömn- och vakenhetscykel hos människan är ca 25 timmar 

är det bättre att senarelägga de roterande skiften. Detta innebär en riktning i medsols, 

morgon - eftermiddag – kväll och nattskift. De bör komma i denna ordning och med 

maximalt tre nätter i följd för att man fortfarande skall kunna vara funktionellt effektiv.  

Nattpassen skall vara så få som möjligt, och skall också vara kortare än dagpasset. 

Morgon passet bör inte starta tidigare än klockan åtta på morgonen för att reducera 

stress och fatigue (Kostreva, McNelis & Clemens, 2002). Snabba skiften motsols t.ex. 

kväll/morgon bör undvikas då det går emot den cirkadianska rytmen. Efter ett kluster 

med arbetspass bör det vara minst två dygns ledighet i följd för att förhindra ökande 

fatigue (Sveinsdóttir, 2006). 

 

Återhämtning 

Det finns forskning som antyder att det är kombinationen av rotationsriktningen och hur 

lång återhämtningstiden mellan skiften är, som är den avgörande faktorn för hur väl 

toleransen till skiftarbete är.  

Rotationsriktningen med medsols rotation har ansetts vara det bästa med tanke på 

cirkadiansk anpassning, men få fältstudier stödjer detta menar Karlsson, Eek, Ørbaek 

och Österberg (2009) som i en studie där personalen hade rapporterat ett ökat 

illabefinnande och fatigue undersökte effekterna av att göra en schemaförändring från 

ett snabbt medsols rotationschema till ett motsols långsamt roterande schema (tre dagar, 

tre nätter och 3 kvällar) med en tre dagars ledighet mellan varje pass modul. Genom 

frågeformulär med självskattningsskalor utvärderades sömn och fatigue, inverkan på 

familj – arbete samt subjektiv hälsa och analyserades sex månader före 

skiftomläggningen. Uppföljning av resultaten gjordes i intervallet 15 månader.  

Resultatet visade på ett tydligt mönster med förbättringar av tidigare rapporterade 

problem områden dvs., färre problem med sömn och fatigue och förmåga till 

återhämtning, färre problem med inverkan på familjelivet samt färre problem med 

subjektiva hälsoproblem (Karlsson et al., 2009). 
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Individuellt schema  

Studier visar att hälsan, balansen mellan arbetet och livet samt effektivitet på jobbet 

ökar när man har ett individuellt arbetsschema. Individuellt schema och schemaläggning 

möjliggör för den enskilda skiftarbetaren att ha viss kontroll över vilket skift som de 

arbetar, när de startar jobbet, eller när deras vilodagar inträder. En studie initierades av 

Wortley och Grierson-Hill (2003) vilka hade utvecklat ett system för individuell 

schemaläggning. Utifrån frågan hur man kan skapa en arbetsmiljö som möter individens 

behov av större flexibilitet och kontroll över timmarna de arbetar inleddes ett försök 

med egen schemaläggning på tre avdelningar på ett engelskt sjukhus. Efter sex 

månaders uppföljning svarade 82 % av deltagarna att de mestadels hade en bra balans 

mellan arbetsliv och fritid, jämfört med 38 % innan schemaförändringen infördes.  

 

Sedan 60-talet har individuella arbets- och flextimmar introducerats. Förmågan till att 

kunna reglera arbetstimmarna till livsuppgifterna har gjort dessa timmar till en succé. 

De få studier som har gjorts visar en reducerad stress och en ökad livskvalité. Men, 

detta sätt att arbeta medför att sjuksköterskan måste vara relativt flexibel och utbytbar. 

En annan studie visar att en annan, mer extrem version av egen schemaläggning, är den 

med så kallade ”förtroende timmar”. Det betyder att sjuksköterskan jobbar när hon så 

önskar, inom en viss tidsram (Kecklund, Dahlgren & Åkerstedt, 2002). 

 

Komprimerad arbetstid, speciellt 12 timmars skift, har haft den största utvecklingen i 

Europa. Fördelen med långa skift är att det följs av fler dygn av ledighet som ger 

utrymme för mer avkoppling och personliga intresseområden. Nackdelen är risken för 

fatigue. Men i vissa studier uteblir fatigue effekten, kanske på grund av de många 

vilodygn som i regel följer det komprimerande skiftet. Det finns en naturlig gräns för 

hur lång skiftet kan vara – när det börjar inskränka på natt timmarna, är dess negativa 

effekt allvarlig. 12 timmarsskiftet kräver att raster tas ut och det är förståeligt att detta 

skift inte är lämpligt när arbetsuppgifterna är fysiskt eller psykiskt betungande (Tucker 

Barton & Folkard, 1996).  

 

Egenvård – att ta ansvar för sin hälsa 

 

Healing 

Egenvård och att ta ansvar för sin hälsa är avgörande för hur skiftarbetet påverkar vår 

hälsa. Ett sätt att samla energi och kunna stressa av är att ägna sig åt meditation genom 

Reiki. (Uråldrig Healingmetod med buddistisk prägel som utvecklats av Dr Mikao Usai 

i Japan under tidigt 1900-tal. Kan praktiseras både för egenvård och ges till andra 

Vitale, 2009). 
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Egenvård genom Reiki hjälper sjuksköterskor, enligt en fenomenologisk studie av 

Vitale (2009) genom att förstärka varseblivandet av sitt inre vilket ger ett lugnare 

förhållningssätt till tillvaron och hjälper dem att befinna sig i nuet. Sjuksköterskorna i 

studien menade att Reiki sessionen stärkte deras vårdande och läkande egenskaper. Att 

acceptera hur saker och ting är och inte hur de vill att det skall vara, blir lättare med 

regelbundet utövande av Reiki. Sjuksköterskorna angav att de kände sig fyllda av 

energi, mindre trötta och lugnare då en syssla kom i klarare dager efter en Reiki session. 

Avslappningen efter en session befanns vara avgörande för att hålla stressen på en mer 

hanterbar nivå (Vitale, 2009).  

 

Kost och motion 

Situationer som påverkar livsstilsvanor som kost och motion kan enligt Persson och 

Mårtensson, 2006 vara att diskutera och samtala och låta sig inspireras av kollegor om 

kost och motion för en mer hälsosam tillvaro. Genom att identifiera de faktorer som 

påverkar diet och motions vanor bland sköterskor som arbetar nattetid menar Persson 

och Mårtenson (2006) i sin studie att man kan utveckla strategier i syfte att stärka och 

influera dessa faktorer positivt. I studien kunde två huvudområden urskiljas som kan 

påverka hälsosamma livsstilvanor med tanke på diet och motion hos sköterskor som 

arbetar nattskift. Ett område innefattade arbetsrelaterade faktorer och det andra beskrev 

fritids relaterade faktorer. Samtal mellan personalen hade en positiv inverkan på 

motionsvanorna då man inspirerades av sina kollegor. Matvanorna påverkades också 

genom utbytet av erfarenheter kollegor emellan, liksom diskussioner om hur att lyckas 

gå ned i vikt. Sköterskorna inspirerade varandra att använda en hälsosam kost genom 

diskussioner om fördelarna med detta. Matvanorna hade också influerats positivt genom 

att ha lyssnat till människor som gett föreläsningar under arbetstid. Nattpersonalen 

påverkades av avbrott i den cirkadianska rytmen. Några i personalen upprätthöll en 

hälsosam diet under natten eftersom de visste av erfarenhet att det var bäst för deras 

matsmältning, andra därför att de tyckte bäst om denna sorts mat, och vissa för att gå 

ned i vikt. Någon uttryckte det så här “I don´t feel well when I eat… I mean heavy food. 

It is important to feel alert during the night” (Persson & Mårtensson, 2006, s. 419). 

Motion upplevdes av några som positivt efter ett ansträngande nattskift. Att motionera 

tillsammans med andra upplevdes också positivt; “because you feel much better at 

night…more alert on those nights when you have been out …walking…it´s easier to 

stay awake and one doesn´t get tired to same extent“ (Persson & Mårtensson, 2006, s. 

418). Nattarbetet gav en flexibilitet till att utöva motion på tider som inte kolliderade 

med den tid som spenderades med familjen. Matvanor och motions vanor är klart 

relaterade till varandra konkluderar Persson och Mårtensson (2006). 
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Tolerans – anpassningsförmåga 

 

Inre kontroll – yttre kontroll 

I en studie på danska skiftarbetare i hälsovården fann Smith, Jeppesen och Bøggild 

(2007) samband för en bättre tolerans för skiftarbete hos människor med en hög inre 

lokus kontroll jämfört med de som hade en lägre LOC. Ett högre inre LOC associerades 

med lägre nivåer av rapporterade hälso- och stress relaterade problem, oavsett vilken 

typ av arbetsschema de hade . Personer med hög inre kontroll kunde förväntas att ta 

initiativ till att ta till fler egenvårdande åtgärder för att förebygga och hantera problem 

med sin hälsa eftersom de tror att de själva är ansvariga för de resultat de erfar (Smith, 

Jeppesen & Bøggild, 2007). Teorin om locus of control (LOC) härrör från Rotters, 

Social Learning Theory och begreppet förklaras enligt Selander, Marnetoft,och Åsell 

(2008) som en individs förväntningar på ett resultat förutsäger ett beteende i en given 

situation. Individer med ett inre LOC förväntar sig att deras eget beteende påverkar 

resultatet. En person med yttre LOC förväntar sig att resultatet bestäms av yttre faktorer 

såsom andra människor eller krafter utanför dem själva (Selander, Marnetoft,& Åsell 

2008).   

 

Anpassning av sömn till skiftarbete 

Människor har sinsemellan visat sig ha skillnader i den cirkadianska rytmen; 

morgonmänniskor och kvällsmänniskor, vilket beror på en naturlig förskjutning av 

kroppstemperaturens dygnsrytm ”kvällsmänniskor” lider i högre grad av sömnproblem 

än ”morgonmänniskor” när de arbetar tidigt dagskift men har färre sömnproblem och 

hälso-/stress problem under nattskiftarbete vilket associeras till en större flexibilitet i 

sömnvanorna (Newey & Hood, 2004). 
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Sammanfattning 

 

 

Tabellen visar en sammanställning av de i resultatet identifierade åtgärderna, deras 

effekter och vilka förutsättningar som behövs. 

 

 

 
TEMAN 

  

 
Åtgärder 

 
Effekter 

 
Förutsättningar 

 

Sjuksköterskans 

arbetsmiljö 

 

 

Paus.  

Ljus. 

Tupplur. 

 

 

 

Leder till bättre 

vakenhet och bättre 

säkerhet.  

Möjlighet till 

återhämtning. 

Möjlighet till vila 

Ändamålsenliga 

lokaler.  

Bra belysning. 

 

Sjuksköterskans 

stöd 

 

Från anhöriga. 

Från kollegor. 

Från arbets-

ledaren. 

 

Medvetenhet om 

skifttolerans och 

beteende ger bättre 

arbetstillfreds-

ställelse. 

 

Familj & vänner som 

är engagerade. 

Uppskattning och 

vägledning.  

 

Egenvård – ansvar 

för hälsan 

 

 

Meditation. 

Kost, motion. 

 

Leder till mindre 

stress och ger 

redskap att hantera 

den. 

Hälsofrämjande. 

Kunskap och ansvar 

för sin egen hälsa.  

 

Kollegor som 

engagerar.  

 

Vilja och motivation. 

 

Schemans 

utformning 

 

Rotationsriktning. 

Individuella 

scheman. 

Större inflytande. 

Återhämtning. 

Anpassning till 

cirkadiansk rytm 

Eget inflytande och 

kontroll över 

arbetet 

Mindre risk för 

utbrändhet. 

Adekvata  

arbetstidsmodeller . 

 

Möjlighet att styra och 

anpassa sitt schema. 

 

Tolerans – 

anpassnings 

förmåga 

 

Möjlighet till 

sammanhängande

sömn. 

Välja adekvat 

skift efter om man 

är kvälls - eller 

dagmänniska. 

Avstå skiftarbete. 

Mindre negativ 

påverkan på hälsa, 

sömn och arbets-

tillfredsställelse. 

Sociala förutsättningar. 

 

Självinsikt.  
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METODDISKUSSION  

 

Skiftarbete är ett komplext begrepp som innefattar många delar. För att samla och 

sammanställa kunskaper inom området, fann vi att en litteraturstudie med kvantitativa 

och kvalitativa artiklar var den metod som bäst svarade mot vårt syfte. 

Valet att göra litteraturstudie gjordes för att fånga upp vad som finns forskat om i ett 

brett perspektiv.  Metoden känns relevant för en uppsats på C-nivå och med betoningen 

på att belysa företeelsen görs inga anspråk på att redovisa en total översikt utan 

intentionen har varit att ge ökade insikter inom området. För att ge en mer detaljerad 

bild utifrån problemställningen hade en systematisk litteraturöversikt (Friberg 2006 

s.116), kunnat ge mer tyngd åt arbetet. En annan metod som hade kunnat användas hade 

varit en empirisk studie med intervjufrågor direkt till sjuksköterskor som arbetar skift. 

Det hade gjort det möjligt att ta del av deras värdefulla kunskaper om åtgärder för att 

minska hälsoriskerna. En empirisk metod hade gett ett helt annat material med substans, 

djup och vision i resultatet. Vi har en stark förförståelse för vad skiftarbete innebär då vi 

själva arbetat och arbetar i olika arbetstidsmodeller som kan innebära att arbeta i både 

dag, kväll och nattpass. Våra erfarenheter av skiftarbete är både negativa och positiva.  

Att förhålla sig helt objektiv inför en företeelse som skiftarbete är oerhört svårt när man 

under lång tid har befunnit sig mitt i och färgats av sin arbetssituation, vi inser att 

förförståelsen till viss del också kan ha präglat både urvalet av artiklar och det färdiga 

arbetet. Att hitta åtgärder för att underlätta har varit det primära i vår uppsats. Vi anser 

och förstår att man inte kan anpassa individer till skiftarbete utan att de yttre 

omständigheterna i möjligaste mån skall anpassas till individen och underlätta för 

denne. Människan (sjuksköterskan) kan inte enligt Wiklund (2003) ses som ett passivt 

objekt som bara reagerar på stimuli utifrån eller som förändringar i ett system, utan hon 

är ett skapande kreativt och aktivt subjekt, som både reagerar och agerar.  

 

Till en början förde detta oss in på att belysa hälsoriskerna med skiftarbete.  Då 

skiftarbete ju är något som i praktiken är ofrånkomligt för en relativt stor del av oss, (I 

Sverige arbetar totalt ca 1/3 av befolkningen med udda arbetstider och ca 8 % med 

någon form av nattarbete Åkerstedt, 2001) kändes det efterhand mer intressant att kunna 

hitta och sammanställa förslag på åtgärder som kunde underlätta och anpassa 

dygnsrytmen till skiftarbete. De kvantitativa och beskrivande studierna hade ett stort 

värde då de mer handfast gav många förslag på åtgärder på vad som kan tänkas 

underlätta för sjuksköterskans arbete dennes arbetsmiljö och hälsa. Få av artiklarna var 

av kvalitativ art. Artiklarna innehåller data från både sjuksköterskor och andra 

yrkesgrupper. Detta ger mer substans till resultatet och motiveras med att det som 

skiljer skiftarbetare i vården från andra serviceyrken är mindre än det vi har gemensamt. 

Vi delar det faktum att vi lever ett i 24-timmars samhälle där kraven ökar konstant. 
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Det har varit svårt att hitta artiklar som beskriver åtgärder som minskar hälsoriskerna, 

de flesta studierna har som mål att forska om konsekvenserna till skiftarbete. En annan 

svårighet har varit att identifiera och hitta teman och subteman som ger mening och 

struktur i arbetet, en anledning har varit att artiklarna var både kvantitativa och 

kvalitativa med sinsemellan olika ansatser och metoder. Ytterligare en svårighet i 

uppsatsen har varit att vi i huvudsak har funnit och använt oss av engelska artiklar, det 

kan vara svårt att tolka text och andemeningar och att översätta dessa på ett korrekt sätt 

till det svenska språket utan att förlora budskapet. Det engelska ordet kan ha många 

svenska synonymer (och vice versa) och ibland finns ingen motsvarighet i svenska 

språket och då har vi får tolka utifrån vår förståelse vilket ord och betydelse som passar 

in bäst.  

 

 

RESULTATDISKUSSION  

 

 

I Resultatdiskussionen, som förs under egna rubriker, diskuteras de åtgärder som 

framkommit i resultatdelen samt de beröringspunkter och samband dem emellan som 

kunnat urskiljas och ha ett värde för arbetet.  

 

En tillåtande arbetsmiljö - paus och vila, arbeta i ljus  

Att kunna ta paus, vila och kanske en tupplur när tröttheten sätter in är inte alltid en 

självklarhet för sjuksköterskor och kanske inte ännu helt accepterat i vår arbetskultur. 

Men det borde vara en självklarhet, då ett flertal studier (Saito & Sasaki, 1998; Smith, 

Kilby, Jorgensen & Douglas, 2007; Arora et al., 2006) menar att kunna vila, ha raster 

och ta en tupplur har visat sig vara ett bra redskap i syfte att stärka och återhämta sig 

under nattetid. De anser att tuppluren har en oproportionerligt stor effekt på 

återhämtningsförmågan. Återhämtningen påverkar hälsan i positiv riktning och visar 

också på ett samband och bekräftar hälsan som rörelse; återhämtningen speglar 

dynamiken i sjuksköterskans hälsa. I vilan skapas möjligheter för växt, utveckling och 

införlivande enligt Wiklund (2003). Att möjliggöra pauser ligger både på arbetsgivaren, 

såtillvida att denne tillåter, uppmuntrar och förstår fördelarna för medarbetarnas hälsa 

och välbefinnande men också att sjuksköterskan själv tar ansvar för detta.  Här har båda 

parter ett stort ansvar mot patienterna som är beroende av och har rätt att kräva att 

vårdhandlingar utförs på rätt sätt av alert och skärpt personal. Många gånger släcks 

ljuset ned på natten och sjuksköterskor arbetar i halvmörker och skum miljö vilket inte 

är optimalt. Att arbeta i en ljus arbetsmiljö nattetid stöds av flera studier (Iwata 

et.al.1994; Leppamäki et al., 2003) och gynnar personalen som då blir mer alert och 

pigg. Här kan man dock ana ett motsatsförhållande, personalens välbefinnande och de 

positiva effekterna av ljus kontra patienternas behov av mörkt på natten för att kunna 
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sova! Det är viktigt att skapa en miljö som gynnar båda partnerna. Ljus på fel tid har 

inte enbart positiva effekter. När man utsätts för ljus sjunker melatonin nivåerna och 

istället ökar andra hormoner t.ex. östrogen. Detta har ett samband med incidensen av 

cancer enligt forskningsrapporter som Schernhammer et al. (2001; 2003) presenterat 

med signifikanta ökningar av bröst och colorektalcancer hos skift och nattarbetande 

kvinnor. Skall kanske mammografiscreeningar erbjudas tidigare för dessa?  

 

Stöd som stärker  

Stöd från familj och arbetsledare kan ses som en hälsoresurs enligt Wiklund (2003); 

Pisarsky et al. (2008), då skiftarbete i hög grad inverkar på det sociala livet.  

Att vi har stöd från vår omgivning, familj och/ eller vänner har ett stort värde då vi 

behöver andra människor att spegla oss i, någon som ser, lyssnar på och bekräftar oss 

efter att ha varit med om kanske en dramatiskt och tragisk händelse eller i situationer på 

arbetet där man kommit till korta. I Wiklund (2003) beskrivs och poängteras 

bekräftelsen där hon menar att äkta relationer bekräftar människans (och 

sjuksköterskans) existens och gör att världen blir synlig och begriplig. Relationer med 

andra förutsätter att vi bejakar oss själva, detta leder till att vi får och även att vi själva 

kan ge bekräftelse till andra. Detta är speciellt viktigt att tänka på när vi har och får 

immigrerade sjuksköterskor som kollegor. Dessa kan känna en kulturseparation både i 

samhället och på arbetet. Ensamhet kan finnas både inom språket och i det sociala livet. 

Det är därför viktigt att integrera henne i arbetsgemenskapen för att kunna undgå 

hälsorisker då ensamhet kan öka hennes hälsorisker. 

 

Schemaläggning och inflytande 

Saige och Krausz (2003) menar att jämfört med många arbetsplatser, erbjuder sjukhusen 

arbeten i en stressig och krävande arbetsmiljö där vardagen för medicinsk personal 

innebär att dagligen komma i kontakt med smärta, lidande och död. Dessutom innebär 

arbetsscheman med roterande skift som inkluderar nattarbete för många sjuksköterskor 

en ytterligare påfrestning. Arbetstider, schemamodeller eller hur snabbt skiften växlar 

eller vilket håll de roterar åt är viktiga aspekter för sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse och studier som (Saige & Krausz, 2003) visar på ett starkt 

samband på just detta. Att få känna att man har kontroll och inflytande över sin arbetstid 

skattas som oerhört viktigt då det innebär att man kan planera sin sociala situation med 

familj, vänner och fritidssysselsättningar på ett helt annat sätt. Hur man väljer att lägga 

sitt schema kan få olika konsekvenser utifrån syfte och mål. Newey och Hood (2004) 

menar att det är de sociala behoven snarare än de biologiska som är de avgörande, 

medan annan forskning hävdar att den cirkadianska rytmen och anpassningen därtill är 

det viktigaste. Framåt rotation med ett snabbt roterande scheman har av de flesta 

forskare ansetts vara det bästa då det är mer gynnsamt för den cirkadianska rytmen men 

Karlsson et al. (2009) fann i sin fältstudie att man fick mycket bra resultat till trots att 
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rotationen var motsols dock hade schemat som anammats en lång återhämtningstid 

mellan varje pass. 

Här finns fördelen med en lång återhämtnings tid kanske på bekostnad av valfriheten 

medan fritid och möjlighet att vara samman med familjen och sociala aktiviteter gynnas.  

Kostreva, McNelis och Clemens, (2002) menar också att återhämtningstiden är av stor 

betydelse och har i sin forskning kommit fram till att en minimal återhämtningstid 

mellan två skift är 11 timmar, detta innebär att skift som kväll/ dag är helt förkastligt ur 

den synpunkten. Men här kommer hälsoaspekten i kollision med inflytandet och 

valfriheten, många vill, i synnerhet på helger arbeta kväll/dag eftersom den lediga tiden 

för fritidsintressen, samvaron med familj och vänner då blir längre! Arbetstiderna i 

Europa är på väg att förändras, mycket gå grund av EU. Arbetstiderna har en tendens till 

att komma bli mer kompakta t.ex. 12 timmar och mer flexibla, samt spinna över dygnets 

alla timmar. Vad dessa förändringar har för konsekvenser för vår hälsa och hur vi kan 

minimera hälsoriskerna är svårt att säga idag. Det flesta ansvarstaganden i vardagslivet 

uppdelas i; arbete, barnavård, motion, studier, umgänge m.m. (Åkerstedt, 2005).  

Men för att behålla den optimala hälsan behöver vi känna att vi kan påverka dessa olika 

”teman”. Men kan vi det, i den stora förändring som pågår inom det europeiska 

arbetslivet? Då forskningen visar på negativa förändrings tendenser finns det därför ett 

stort behov av  mer forskning  inom detta ämne.  

 

Att vårda sig själv 

Att ta ansvar för sin egen hälsa är kanske en förutsättning för att kunna ta hand om 

andras. Wiklund (2003) skriver; ”Då vi bejakar oss själva och vår delaktighet i världen 

kan vi bygga upp relationer till andra människor” (Wiklund, 2003, s.85). Parse (1981) 

menar att människan är en öppen varelse, fri att välja mening i varje situation och att 

hon också bär ansvar för sina beslut. Vid skiftarbete är det kanske inte så lätt att hålla på 

mattider och äta på tider som kroppen är ämnad för och speciellt nattetid. Men en studie 

av Persson & Månsson (2008) visade att förutom att mat och motionsvanor hade ett 

klart samband hade deltagarna bra kunskaper om diet vilket var en resurs. Motion 

upplevdes som positivt och nattarbetet gjorde att de kunde vara mer flexibla. Reiki kan 

ses som kontroversiellt inom svensk sjukvård men i andra länder bl.a. USA finns många 

som praktiserar detta på olika sjukhus. Att praktisera Reiki i Vitales (2009) studie 

upplevdes som avstressande och avkopplande av deltagarna och hjälpte dem att samla 

kraft inför eller under arbetsdagen. Detta kanske kunde hjälpa och stärka sjuksköterskor. 

Vitale (2009) uppmanar till meditation i syfte att nå avslappning. 

 

Sömn – sov i mörker 

Gemensamma drag i artiklarnas bakgrunder är en enighet om att skiftarbete stör naturlig 

sömn och cirkadiansk rytm. Att arbeta sena kvällar, nätter och tidiga morgnar är inte 

vad vi är biologiskt anpassade till, även om det naturligtvis finns skillnader mellan oss 
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som individer. Sömnforskning har pågått och pågår sedan länge och många studier finns 

att tillgå, vilket kan utläsas i artiklarnas referenslistor. I flertalet av artiklarnas 

bakgrunder beskrivs problemet med störd sömn och där skiftarbetaren bl.a. har kortare 

total sömn och svårare att somna in.  Det finns ingen generell lösning på det problemet 

men dock finns råd om hur man kan underlätta sömnen efter ett nattpass om man har 

sömnsvårigheter (se bilaga 2). 

 

Tolerans och anpassning – är det förutbestämt? 

Ibland måste man göra val, men att sluta arbeta skift är kanske inte ett så enkelt 

eftersom det är en försörjningsfråga men om hälsan uppenbarligen tar skada och det 

uppenbarligen finns människor som har sämre tolerans speciellt för skiftarbete med 

nattinslag så kanske denne måste överväga att gå över till annan form av arbetsmodell. 

Forskningen antyder också att vi har olika förutsättningar för att anpassa oss till 

skiftarbete beroende på om vi är kvälls eller dagmänniskor och även om vi styrs av en 

inre eller yttre kontroll enligt Smith, Jeppesen och Bøggild (2007). Det sistnämnda kan 

ju tyckas vara ett deterministiskt sätt att dela in sjuksköterskor på och till vilken nytta 

kanske man undra, kanske en insikt för medarbetaren med låg inre locus - kontroll att 

hon eller han i högre grad kommer att drabbas av skiftarbetets nackdelar, fatigue störd 

sömn etc.  Om man däremot är kvällsmänniska så kanske man kan sträva efter att lägga 

kvälls- och nattpass i första hand och undvika tidiga morgnar och vice versa för 

dagmänniskan. Att göra så förutsätter naturligtvis en arbetstidsmodell som bygger på 

stort eget inflytandet Poängmodellen som beskrivs i bakgrunden var den modell som 

gav mest inflytande och hade också flest nöjda medarbetare.  Modellen är dock inte 

överförbar på mindre enheter och där personalbemanningen är mindre under vissa tider 

ex nattetid vilket begränsar användandet (ojämn bemanning begränsar valfriheten) men 

fler modeller med valfrihet finns som inte diskuteras här.  

 

Finns det fördelar med skiftarbete?  

Det finns odiskutabelt fördelar med skiftarbete speciellt om det rör sig om självvalda 

arbetstider. Vid skiftarbete kan t.ex. ledighet under vardagar ge fördelar genom att 

kunna handla, träna eller sköta andra sociala göromål utan att konkurrera eller trängas 

med så många andra. Inflytande och att ha kontroll över sin arbetstid är kanske det som 

väger tyngst för individen vilket flera studier också antyder.  

 

 

Praktiska implikationer 

 Arbetsmiljön skall ha adekvat belysning och ge möjlighet till paus och vila 

nattetid. 

 Eget ansvar för kost och motion och meditation förebygger hälsoproblem. 
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 Schemaläggning skall innefatta stort eget inflytande över arbetstiden, adekvat 

återhämtningstid mellan arbetspass och scheman skall i möjligaste mån vara 

anpassade till den biologiska rytmen. 

 

Konklusion 

För att inte utsatta kroppen för hälsorisker är det därför viktigt att lyssna till den och ha 

ett arbetsschema/miljö som anpassas efter dess rytm. Men då sjuksköterskan idag 

arbetar treskift kan detta inte alltid tillgodoses och då är det viktigt att hon har kunskap 

om den cirkadianska rytmen och hur hon bäst bör planera för att minimera riskerna för 

sin hälsa.  Hur mycket människan/sjuksköterskan än försöker anpassa sig till den yttre 

världen, så har hon inom sig en inre värld, den cirkadianska rytmen, att ta hänsyn till 

som är ännu mera sensibel för förändringar. Den cirkadianska rytmen följer fortfarande 

våra förfäders livsrytm och den är inte ämnad för att rucka på hur som helst utan att 

hälsan utsätts för risker. Lika viktigt som det är för sjuksköterskan att sköta om och 

vårda andra människor, lika viktigt är det att hon sköter om och vårdar sig själv. Endast 

då kan hon vara alert och prestera maximalt/optimalt under hennes arbetstid, hur 

anpassningsbar än hon tror sig vara.  

Att ta ansvar för sin hälsa och att ha kontroll över arbetslivet i en god arbetsmiljö, en 

stödjande arbetsorganisation tillika med ett fungerande socialt nätverk - är avgörande 

för hur skiftarbetet påverkar hälsan. 

 

Fortsatt forskning 

Ett område att fortsätta vidare forskning med är att utvärdera hur poängmodellen som 

nu har några år på nacken inverkar på sjuksköterskors hälsa och välbefinnande. Med ett 

ökat inflytande ligger större delen av ansvaret på sjuksköterskan själv och då denna 

modell belönar den obekväma tiden ekonomiskt, kan kanske en risk vara att 

ekonomiska angelägenheter kanske föregår ansvaret för hälsan?  

Är hälsan bättre hos sjuksköterskor på enheter där poängmodellen används? Är 

arbetstillfredsställelsen högre?  
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Bilaga 1 

 

Översikt av analyserad litteratur  

 Perspektiv 

(vårdvetenskap- 

liga) eller andra 

teoretiska 

perspektiv 
 

Problem och 

syfte 
Metod Resultat 

1.Titel: The effects of 

on-duty napping on 

intern sleep time and 

fatigue.  

 Författare: Arora, 

Dunphy, Chang, Ahmad, 

F., Humphrey, H.J, 

Meltzer, D. 

Tidskrift: Annals of 

Internal Medicine 

Årtal: 2006 . 

Psykologisk och 

fysiologisk 

utvärdering om 

effekten av tupplur 

under arbetstid. 

Att göra en 

studie om 

effekten av att ta 

en  

tupplur eller ej 

under 

arbetstiden. 

 

Sömnen mättes med 

digital teknik samt 

strukturerade 

intervjuer. 

Undersökningen 

innebar 2 veckors 

schema med tupplur 

och 2 veckor med 

standard schema. 

Tillåtelse att ta en 

tupplur under skiftet 

kan förbättra sömnen 

och minska fatigue.  

2.Titel: Effects of bright 

light on subjective mood 

of shift work nurses. 

Författare:Iwata,N.Ichii, 

S, Egashira, K. 

Tidskrift:Industrial 

Health. 

Årtal: 2007. 

 

Psykologiskt och 

fysiologiskt 

med tonvikt på 

sjuksköterskans 

välbefinnande. 

 

 

Att öka 

undersöka hur 

skiftarbetande 

sjuksköterskor på 

verkas av att 

utsättas för starkt 

ljus. 

Kvantitativfältstudie 

med  tio 

skiftarbetande 

sjuksköterskor i 

Japan. Utvärderat 

med en 

självskattningsskala. 

(VAS).  

Starkt ljus under 

nattetid ökar alerthet 

och energi samt 

minskar spänningar.  

3.Titel: Shiftwork and 

department-type related 

to job stress,work 

attitudes and behavioral 

intentions:A study of 

nurses. 

Författare:Jamal,M., 

Baba,V. 

Tidskrift:Journal of 

organizational behavior 

 Årtal: 1992 

Organisatoriskt och 

arbetsmiljösynpunkt 

ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

Undersöka 

samband et 

mellan 

,skiftarbete ,typ 

av avdelning och 

de anställdas 

stressnivå 

avseende arbete 

attityd och 

beteende. 

Kvantitativ studie 

med 

strukturerade 

frågeformulär till 

sjuksköterskor  på 

åtta Kanadensiska 

sjukhus. 

Sjuksköterskor som 

arbetar på fasta 

scheman mår bättre 

än de som arbetar i 

roterande scheman. 

4.Titel: Effects on sleep-

related problems and self 

reported health after a 

change of shift schedule 

Författare: 

Karlson.&.Eek et al.
 

Tidskrift:Journal of 

Occupational Health 

Psychology. 

Årtal: 2009. 

Organisations 

perspektiv 

och ur 

skiftarbetarens 

perspektiv. 

 Att öka 

välbefinnandet 

och minska 

incidensen av 

fatigue genom att 

ändra 

schemarotation 

från snabbt 

framåt roterande 

till långsamt 

bakåtroterande. 

Kvantitativ 

fältstudie som 

föregicks av enkäter 

6 månader före 

förändringen samt 

uppföljande enkät 

efter 15 månader . 

                                                  

Förbättrad  hälsa, 

sömn, 

arbetstillfredsställelse 

mindre fatigue 

bättre återhämtning. 
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Översikt av analyserad litteratur   

 Perspektiv 

(vårdvetenskap- 

liga) eller andra 

teoretiska 

perspektiv 

 

Problem och syfte Metod Resultat 

5.Titel:.Using a 

circadian rhythms 

model to evaluate shift 

schedules 

Författare:.Kostreva, 

McNelis & Clemens 

Tidskrift: Ergonomics  

Årtal: 2002 

Naturvetenskapligt 

perspektiv i syfte 

att utvärdera bästa 

möjliga 

skiftschema. 

Att utifrån den 

cirkadianska rytmen 

finna ett optimalt 

schema för 

skiftarbetaren och 

verksamheten. 

Oscillatorisk 

modell som 

matematiskt jämför 

den normala 

biologiska rytmen 

vid dag och 

nattarbete. 

De bästa schemat är 

långsamt 

framåtroterande. 

Med minst två 

lediga arbetsdagar 

per vecka. 

6.Titel: Time bright-

light exposure and 

complaints related to 

shift work among 

women. 

Författare: Leppamäki, 

et al. 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal Environment 

Health. 

Årtal: 2003. 

Fysiologiskt och 

psykologiskt ur 

sjuksköterskans 

perspektiv. 

 Syfte att mäta om 

upprepade 

exponeringar för 

starkt ljus under 

nattskift ökade det 

subjektiva 

välbefinnandet under 

och efter nattarbete. 

Kvantitativfältstudi

e med uppföljande 

enkäter till 87 

sjuksköterskor på 

ett Finskt sjukhus. 

 Korta pulser av 

starkt ljus ökar 

anpassningen till 

nattarbete och 

välbefinnandet. 

7.Titel: Determinants 

of shift-work adjustment  

for Nursing Staff: the 

critical Experience of 

partners. 

Författare: Newey & 

Hood. 

Tidskrift: Journal of 

Professional Nursing 

Årtal: 2004. 

Psykologiskt 

sociologiskt 

ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

 

Att undersöka 

interaktionen mellan 

partnern och 

skiftarbetaren om 

dennes tolerans och 

anpassning till   

skiftarbete. 

Kvantitativ studie 

59 sjuk-sköterskor 

(55 kvinnor och 4 

män) och deras 

partners.  

 

Skiftarbetare och 

deras partners är 

eniga i hur arbetet 

påverkar 

skiftarbetaren. 

Sociala orsaker 

snarare än 

biologiska är det 

som främst 

förutsäger hur 

utfallet blir. 

8.Titel: Situations 

influencing habits in 

diet and exercise among 

nurses working night 

shift. 

Författare: Persson & 

Mårtensson.  

Tidskrift: Journal of 

Nursing management. 

Årtal: 2006. 

Vårdvetenskapligt  

med 

sjuksköterskans 

perspektiv.  

Att undersöka mat 

och motions vanor 

hos sköterskor som 

arbetar nattskift. 

Kvalitativ studie 

med kritisk 

incident teknik. 

Intervjuer med 27 

sjuksköterskor. 

 

Mat och 

motionsvanor  är 

relaterade till 

varandra. 

Personalen 

inspirerade varandra 

att uppnå 

hälsosamma  mål  

och hade goda 

kunskaper. 
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Översikt av analyserad litteratur      

 Perspektiv 

(vårdvetenskap- 

liga) eller andra 

teoretiska 

perspektiv 

 

Problem och syfte Metod Resultat 

9.Titel:Effects of coping 

strategies, social support 

and work non work 

conflict on shift worker´s 

health. 

Författare:Pisarsky, 

Bohle, Callan. 

TidskriftScandinavian 

Journal of Work and 

Environmental Health 

Årtal:1998. 

Organisatoriskt och 

arbetsmiljösynpunkt 

ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

Att undersöka 

konflikten mellan 

arbete/fritid och dess 

inverkan på subjektiv 

hälsa. 

Kvantitativ 

studie med 

enkäter som 

besvarades av 

172 

heltidsarbetand

e 

sjuksköterskor. 

Handlings 

strategier och 

socialt stöd 

påverkar 

konflikten 

mellan arbete 

och/fritid. 

10.Titel: Organizational 

influences on the work 

life conflict and health of 

shift workers 

Författare:Pisarsky, 

Lawrence Bohle, Brook. 

Tidskrift:Applied 

Ergonomics. 

 Årtal: 2008. 

Organisatoriskt och 

arbetsmiljösynpunkt 

ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

Hur organisatoriska 

faktorer påverkar 

skiftarbetets inverkan 

på konflikter  mellan 

arbetet och fritid och 

subjektiv hälsa. 

Kvantitativ 

studie med 

enkäter som 

besvarades av 

530 skift-

arbetande 

sjuksköterskor 

på ett 

australiensiskt 

sjukhus. 

Organisatoriska 

tilltag som 

fokuserar på 

social 

support,teamkän

sla och klimat, 

kan minska de 

negativa 

effekter nafrån 

skiftarbetet och 

konflikten 

mellan 

arbetet/fritid. 

11.Titel: Health, work 

variables, and  job 

satisfaction  

among nurses. 

Författare: Ruggiero J. 

  

Tidskrift: Journal of 

Nursing Acdemics. 

 

Årtal: 2005. 

Vårdvetenskapligt  

med 

sjuksköterskans 

perspektiv. 

Sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse 

och mental och fysisk 

arbetsbörda och vad 

som bidrar till arbets- 

tillfredssällelse. 

Kvantitativ 

deskriptiv, 

korrelations 

designs studie 

där data erhölls 

från en studie 

från kronisk 

fatigue. 

Ingen 

signifikant 

skillnad mellan 

dag och 

skiftarbetare . 

Fler lediga 

helger/mån. 

bidrog till 

mindre 

depressioner,  

stress och ökad 

arbetstillfredsstä

llesse. 

12.Titel: What aspects of 

the job have most effect 

on nurses? 

Författare: Saige & 

Krausz. 

Tidskrift:Human 

Resourse Management 

Journal 

Årtal:2003 

Vårdvetenskapligt  

med sjuksköterskans 

perspektiv. 

 

 

 

Att mäta hur inverkan 

av objektiva och 

subjektiva faktorer 

påverkar 

sjuksköterskans 

arbetstillfredssällelse 

och vilja att stanna på 

arbetsplatsen. 

Kvantitativ  

studie  

med enkäter 

till 200 

israeliska 

sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvård. 

Högt inflytande 

på eget schema 

och  

dess utformning 

ger hög arbets- 

tillfredställelse 

och högt 

engagemang. 
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Översikt av analyserad litteratur  
 Perspektiv 

(vårdvetenskap- 

liga) eller andra 

teoretiska 

perspektiv 

 

Problem och syfte Metod Resultat 

13.Titel:Internal locus of 

control and choice in 

health service shift 

workers. 

Författare: 

Smith,,Jeppesen,& 

Bøggild,. 

Tidskrift:Ergonomics 

Årtal: 2007. 

Psykologisk 

utvärdering av 

Skiftarbetare inom 

hälsosjukvård. 

Sambandet mellan  

Lokus kontroll 

specifikt för 

skiftarbete och 

aktiva val av 

schema 

och hälsoeffekter 

initiativförmåga 

och 

problemhanterings 

beteende.  

Kvantitativ 

studie med 

1640 danska  

hälsoarbetare 

där  

deltagarna 

besvarade 

självskattnigs 

frågor. 

                                                   

Högre inre lokus 

kontroll är associerat 

till bättre tolerans för 

skiftarbete. 

14.Titel: Napping and 

nightshift work:Effects 

of a short nap on 

psychomotor vigilance 

and subjective sleepiness 

in health workers. 

Författare:Smith, 

Kilby,Jorgensen,Douglas 

Tidskrift: Sleep and 

Biological rhythms. 

Årtal:2007. 

Ur sjuksköterskans 

arbetsmiljöperspektiv. 

Att belysa hur en 

tupplur under 

nattskift påverkar 

vakenhet och 

välbefinnande hos 

sjuksköterskor. 

Fältstudie med 

nio deltagare 

på ett 

Australiensiskt 

sjukhus som  

besvarat 

enkäter och 

genomfört 

tester. 

Schemalagda 

tupplurer nattetid har 

positiv effekt på 

vakenhet och 

arbetsprestation. 

15.Titel:Self assessed 

quality of sleep 

occupational ,health 

working environment, 

illness, experience and 

job satisfaction of female 

nurses working different 

combination of shifts. 

Författare:Sveinsdóttir,H 

Tidskrift:Scandinavian 

Journal caring science. 

Årtal: 2006. 

Vårdvetenskaplig 

studie ur ett 

organisations  

och sjuksköterske –

perspektiv. 

Att beskriva  och 

jämföra  

självuppskattad 

kvalitet av;  sömn , 

yrkeshälsa, 

arbetsmiljö, 

sjukdomserfarenhet 

och arbets 

tillfredställelse 

bland 

skiftarbetande 

sjuksköterskor . 

Kvantitativ 

studie 

Enkäter till 

348 Isländska 

sjuksköterskor. 

 

Ingen skillnad mellan 

sjukdomserfarenhet, 

arbetstillfredsställelse 

och sömn kvalitet 

mellan olika skift 

kombinationer.   

 

16.Titel: Comparison of 

eight and 12 hour shifts: 

impacts on health, 

wellbeing, and alertness 

during the shift. 

Föfattare:Tucker,P., 

Barton,J., Folkard, S. 

Tidskrift:Occupational 

and Environmental 

Medicine. 

Årtal: 1996 

Psykologisk 

utvärdering om vilket 

det ideala skiftet är. 

Att göra en studie 

jämförelse mellan  

åtta och tolv-

timmars skift. 

Kvantitaiv 

studie med 

enkäter 

relaterade till 

hälsa och 

välmående. 

Resultatet antyder att 

tolvtimmars skift kan 

ha fler fördelar än 

åttatimmars skift 

men det beror när på 

dygnet skiftet börjar 

och slutar. 
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Översikt av analyserad litteratur  
 Perspektiv 

(vårdvetenskap- 

liga) eller andra 

teoretiska 

perspektiv 

 

Problem och syfte Metod Resultat 

17.Titel: Nurse`s lived 

Experience of reiki for 

Selfcare. 

Författare: Vitale,A. 

Tidskrift: Holistic 

Nursing Practice. 

Årtal: 2009. 

 

Vårdvetenskapligt  

med 

sjuksköteske-

perspektiv Teoretisk 

anknytning till 

 Jean Watson. 

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av  

att praktisera Reiki 

som egenvård. 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie 

med intervjuer 

av 11 

sjuksköterskor. 

  

Minskad stress. 

Mer energi. 

 

 

18.Titel: Work-related 

fatigue and recovery: 

the contribution of age 

domestic responsibilities 

and shift work. 

Författare: Winwood 

& et al. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: 2006. 

 

Vårdvetenskaplig  

studie med ett 

sjuksköterske - 

perspektiv . 

 

Att undersöka 

sambandet mellan 

ålder, familjeansvar, 

återhämtning från 

skiftarbetes 

relaterad 

fatigue och 

utvecklandet av 

ohälsa bland 

heltidsarbetande 

sjuksköterskor . 

Kvantitativ 

studie 

Med enkäter till 

1280 

Australiensiska 

sjuksköterskor.  

Att vara del i en 

familjestruktur 

kan ha en 

skyddande effekt 

vad  

gäller att utveckla 

fatigue.  

Fler kreativa 

schemalösningar 

behövs. Yngre 

sköterskor 

behöver support. 

19.Titel:Developing a 

successful self-rostering  

shift system.  

Författare: Wortley,  

Grierson-Hill,L.  

Tidskrift: Nursing 

Standard. 

Årtal 2003. 

Organisatoriskt och 

arbetsmiljösynpunkt 

ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

Hur skapa en 

arbetsmiljö som 

möter individens 

behov av flexibilitet 

och kontroll över 

arbetstiden 

samtidigt som vård 

skall upprätthållas 

24-timmar . 

Pilotstudie i fyra 

faser med 

uppföljning 

efter 6 månader. 

Signifikant 

förbättring av 

förmågan att 

organisera och 

balansera 

arbetstiden med 

fritiden. 
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Åtgärder som underlättar sömn och vila vid skiftarbete 

      

  Samordning för sömn och vila;     

 Ta ansvar för att sova så att man känner sig tillräckligt utvilad; sju till åtta 

timmar rekommenderas, sex timmar anses vara minimum. 

 Etablera ett regelbundet schema för hur du sover under arbetsdagar och lediga 

dagar. 

 Om man inte somnar inom 15 min efter sänggåendet, stig upp igen och försök 

senare; upprepa vid behov. 

 Etablera regelbundna uppstigningstider; exempelvis 12,30 eller 16,30. 

 Använd mörka glasögon på hemväg efter nattarbete. 

 Gå ut i dagsljus så snart som möjligt efter uppstigandet. 

 Vid behov och speciellt inför första natten – tag en tupplur på ca 30-90 minuter 

innan arbetet . 

 Grundlägg en 30 min eller längre period av fysisk aktivitet tre till sju dagar i 

veckan efter uppvaknandet. Sluta aktiviteterna tre timmar före sänggåendet. 

(Berger & Hobbs, 2005). 

 

Sovrumsmiljö; 

 Upprätthåll en rumstemperatur på ca 16-18C. 

 Täck fönster med mörkläggningsgardiner eller rullgardiner. 

 Vänd bort eller stäng av alla klockor med digitala displayer. 

(Berger & Hobbs, 2005). 

 

Avslappning; 

 Utveckla en avslappningsrutin före sänggåendet, lär dig hur att kunna slappna av 

i kropp och sinne. Välj en avslappningsmetod att använda en timme innan 

sänggåendet, (ex. djupandning, ett varmt bad, läsning), (Berger & Hobbs, 2005). 

     

    Matvanor, dryck och medicinintag; 

 Undvik mat, alkohol, och drycker som innehåller koffein (halveringstid sex 

timmar) minst sex timmar före sänggåendet. 

 Undvik att äta tunga mål tre till fyra timmar före sänggåendet, ät det största målet 

dagen man vakar ut. Ät lätta mål med högt proteininnehåll under arbetets gång 

och innan sänggåendet. Om du vaknar under dagen gå upp och om du är hungrig 

ät ett lätt proteinrikt mellanmål i ett mörkt eller dunkelt rum, gå sedan tillbaka till 

sängen. 

 Begränsa vätskeintaget innan sängdags.  
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 Diskutera med läkare om behov av medicinering, melatonin, sömntabletter eller  

 naturläkemedel. 

 (Berger & Hobbs, 2005). 

 

Familje- och sociala aspekter; 

 Häng upp en jag- sover skylt på sängkammardörren som påminnelse till 

familjen. 

 Diskutera individuella sömnbehov med familj och vänner. 

 Välj sociala aktiviteter klokt (undvik aktiviteter under typiska sovtider). 

(Berger & Hobbs, 2005). 

(Sammanställningen av Berger & Hobbs, (2005) är fritt översatt från engelskan av 

författarna). 
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