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Sammanfattning    
Sjukskrivning är vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Utbrändhet är en vanlig 
orsak till detta, dock finns det idag inte något konkret svar på varför. Inom den 
forskning som finns anges ofta sömnstörningar som en vanligt förekommande riskfaktor 
för både stress och utbrändhet. En bidragande orsak till sömnproblem och stress är 
avsaknad av möjlighet till återhämtning. Inom vården är det vanligt förekommande med 
skiftarbete. Inom olika verksamheter finns det olika system för schemaläggning, där 
personalen i vissa fall inte har något inflytande i sina arbetstider. Det kan då leda till en 
schemaplanering som missgynnar personalen och kan därmed leda till konsekvenser för 
både personal och patienter.  

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan verksamhetsstyrd 
schemaläggning  utan inflytandemöjligheter och dess konsekvenser för sjuksköterskan 
och patienten. 

Studien genomfördes med en empirisk kvantitativ metod med hjälp av en enkät. I 
enkäten efterfrågades personal som inte hade möjlighet att påverka sitt eget schema och 
hur deras sömn och arbete påverkades, exempelvis i vilken utsträckning de kände sig 
trötta och hur detta påverkade bemötande till patienten samt patientsäkerhet.  

Resultatet visar att förekomsten av kvällspass följt av dagspass är vanligt 
förekommande. Det framgår även av resultatet att tillräcklig sömntid på minst sju 
timmar sällan eller aldrig uppnås. Deltagarnas egna upplevelse var att de upplevde både 
fysisk och psykisk trötthet och att detta påverkade bemötande gentemot patienten samt 
patientsäkerheten.  

Det finns många olika faktorer som spelar in när det kommer till stress. Denna studie 
riktar sig endast till en riskfaktor utav många. Denna studie visar att schemaplanering, 
även om det inte kan konstateras att det har en direkt koppling till stress och utbrändhet, 
ändå är en riskfaktor som skulle kunna åtgärdas.  

Nyckelord:  Sjuksköterska, utbrändhet, arbetsmiljö, stress, sömnproblem, riskfaktorer 
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INLEDNING 

Under vår utbildning har vi ofta fått höra att sjuksköterskeyrket är stressigt och kommer 
att vara både fysiskt och psykiskt utmattande. Det har varit vanligt förekommande att 
sjuksköterskor under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uttryckt att de känner 
sig stressade och upplever sömnproblematik. Vi har också under våra olika VFU-
placeringar uppmärksammat skillnader i scheman. Vissa avdelningar har haft system där 
personalen själva kan styra sin egen schemaläggning och på andra avdelningar har detta 
skötts helt och hållet av avdelningscheferna där personalen inte har möjlighet att 
påverka. Någonting som uppmärksammades på de avdelningar där personalen inte hade 
möjlighet att påverka schemat, var att det ofta förekom dagspass efter ett kvällspass. 
Detta innebär att det endast är 9,25h mellan arbetspassen vilket med restid, nedvarvning 
och eventuella matintag innebär att den effektiva sömntiden blir väldigt kort. Då det var 
vanligt förekommande med varvade dagspass och kvällspass, innebär det också en 
störning i personalens dygnsrytm, som också i sig påverkar kvaliteten av sömnen. Detta 
motiverades oftast med att personalen då har bättre koll på patienterna de haft kvällen 
innan men ingen källa tycks stärka det. Detta väckte ett intresse för oss gällande den 
egna möjligheten att påverka schemaläggningen och vad det kan ha för konsekvenser 
för både sjuksköterskan och patienten. Därför handlar detta examensarbete om att 
undersöka risker och konsekvenser med verksamhetsstyrd schemaplanering. 

BAKGRUND 

Sjukskrivningar 
Antalet sjukskrivningar ökade i genomsnitt med tio procent mellan år 2012 och 2014 i 
de flesta yrken, inom flertalet yrken som kräver en högre utbildning sågs däremot en 
ökning med det dubbla. Antalet sjukfall inom vård- och omsorgsyrken var totalt 90 000 
år 2014. Lidwall (2015) redovisar statistik i Försäkringskassans rapport gällande nya 
sjukfall där de definierar begreppet sjukfall som en individ som varit sjukskriven längre 
än 14 dagar och därmed får ersättning från försäkringskassan i form av sjukpenning. 
Antalet sjukfall inom vård- och omsorgsyrken står för en femtedel av det totala antalet 
sjukfall som har registrerats hos försäkringskassan under år 2014 och är betydligt större 
än inom andra yrkeskategorier. I genomsnitt registreras 103 sjukskrivna per 1000 
anställda, medan de inom vård- och omsorg registreras 171 sjukskrivna per 1000 
anställda. Sjukskrivningar kostar landet mycket pengar varje år och bidrar därmed till en 
försämrad hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv (Sanandaji 2017). En 
förklaring till skillnaden i sjukfrånvaro mellan yrken är arbetsmiljön där variationen kan 
bero på skillnader i både fysisk som psykosocial arbetsmiljö (Lidwall 2015). Enligt 
Försäkringskassan (2012); Lidwall (2015) har flertalet studier påvisat sambandet mellan 
sjukskrivningar och arbetsrelaterade faktorer. Fysiska arbetsfaktorer är exempelvis 
tunga lyft och upprepade arbetsmoment. Ur ett psykosocialt perspektiv är även höga 
krav och låg kontroll i arbetet samt skiftarbete höga riskfaktorer för sjukskrivning. 
Avsaknad av möjlighet att styra sina egna arbetstider utefter livsbehov kan ha en högre 
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risk för sjukskrivning, speciellt när det kommer till skiftarbete. Lidwall (2015) har i sin 
rapport tagit fram statistik på att sjukskrivningar för yrken inom vård- och omsorg ökar 
i både antal och längd, samt kunnat se ovan nämnda riskfaktorer. Däremot finns inget 
konkret svar kring varför detta sker. De har däremot säkerställt att det med största 
sannolikhet inte beror på en faktor, utan rör sig om flera samtidiga faktorer.  

Enligt Statistiska centralbyrån (2017) finns det idag en stor sjuksköterskebrist. Det finns 
en brist i mängden utbildade sjuksköterskor i Sverige men ett stort problem som utgör 
den bristen som idag finns är att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Statistiska 
centralbyrån har i sin rapport tagit fram statistik rörande orsaker till att sjuksköterskor 
valt att lämna sitt yrke. Cirka 60 procent har svarat att orsaken är arbetsvillkor och 
avsaknaden av möjlighet att styra över sin arbetssituation, exempelvis arbetstider. 
Omkring 50 procent har svarat att arbetsmiljön, i form av psykiska krav, stress och 
arbetsbelastning i relation till arbetstid hade en avgörande faktor. Omkring 40 procent 
utav de sjuksköterskor som arbetade blandade arbetstider har också angivit att 
arbetstiderna var helt eller delvis bidragande till beslutet. I rapporten framgår även att 
65 procent av de sjuksköterskor som lämnat sitt yrke kan tänka sig att komma tillbaka. 
Av de som kunnat tänka sig att komma tillbaka har mellan 70 till 80 procent av dem 
angivit att ökade möjligheter att styra över arbetssituation och rimligare 
arbetsförhållande i relation till arbetstid, hade varit av stor betydelse eller helt 
avgörande (Statistiska centralbyrån 2017).  

Lee, Chiang och Kuo (2018) skriver att emotionell utmattning och utbrändhet är den 
främsta orsaken till att sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke. Arbetsmiljön beskrivs 
som en grundläggande faktor i emotionell utmattning men även en faktor i kvalitet av 
vården som kan ges av sjuksköterskan. Bättre arbetsförhållanden är direkt korrelerade  
med en lägre önskan att lämna yrket.  

Stress, sömn och utbrändhet 
Stress är en reaktion på olika stimuli, som innefattar en allmän aktivering av hjärnan. 
Det leder till en ökning i vaken- och vaksamheten hos individen, följt av både 
fysiologiska och biokemiska förändringar i det centrala nervsystemet (CNS). Effekterna 
från hjärnan är, utöver förhöjd vakenhet, ökad metabolism och ökad blod-
genomströmning. Vid en stressreaktion ökar även muskeltonus samt både sympatiska 
och parasympatiska nervaktiviteten. Hormoner aktiveras och vita blodkroppar 
transporteras ut i vävnaden, som påverkar immunsystemet (Eriksen & Ursin 2013, s. 
27). 

Stress i sig själv är inte en farlig reaktion utan snarare det motsatta. I ett friskt system är 
aktiveringen nödvändig för att prestationen ska vara bättre i en akut situation, detsamma 
gäller inlärning och träning. Däremot är stress negativt om stressaktiveringen är 
långvarig och kvarstannar på samma höga nivå. I ett sådant fall kan stress istället leda 
till vävnadsskador i olika organ. Långvarig stressaktivering kan bero på många olika 
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saker, inte minst huruvida en individ har förmågan att hantera stressen eller förmågan 
att ta sig ur situationen som utlöser aktiveringen från början. Långvarig stress kan störa 
mönster i livsstilen, inte minst sömnen och vilan, som är vitala delar för människans 
hälsa. Försämrade sömnvanor kan sedan i sin tur leda till att individen inte har förmåga 
att planera och organisera sitt liv. Exempelvis när det kommer till fritid, fysiska 
aktiviteter och matvanor kan en långvarig utsättning för stress leda till försämrade 
livsvanor, som även i sin tur leder in i en ond cirkel med mer stress. Om den förhöjda 
stressaktiveringen förblir långvarig kan det leda till ett mer permanent tillstånd och  
utbrändhet (Eriksen & Ursin 2013, s. 31). 

Den viktigaste delen i kroppens hantering av stress är återhämtningen. Sömnen är en av 
de mest vitala delarna i människans stresshantering och spelar troligtvis en stor roll i de 
långsiktiga konsekvenser som långvarig stress leder till. Vid återhämtning återställs 
kroppens basnivå. Det kan röra sig om allting ifrån korta, mindre raster efter kortare 
ansträngning, likväl fysisk som psykisk, men även dygnsvila och veckovilan är viktiga 
för att kunna återhämta sig efter en hel arbetsdag eller arbetsvecka (Kecklund & 
Åkerstedt 2013, s. 130).  Eek, Karlson, Garde, Hansen och Ørbæk (2012) skriver att 
arbetsrelaterad trötthet är kopplat till hög arbetsbelastning och brist på återhämtning.  

Sömnen beskrivs som ett förändrat medvetandetillstånd där möjligheten att uppfatta 
yttre stimuli är kraftigt nedsatt samt att ett medvetet beteende är nästintill omöjligt. Ur 
ett fysiologiskt perspektiv kan sömnen ses som stressens antagonist. Det är en tid för 
kroppen att återhämta sig från den belastning som förekommit under dagen. 
Kroppstemperatur, hjärtfrekvens och blodtryck sjunker. Däremot ökar utsöndring av 
tillväxthormon och testosteron samt även aktiviteten i immunförsvaret (Kecklund och 
Åkerstedt 2010). Hormonerna kortisol och sköldkörtelhormon, som ökar ämnes-
omsättningen, är mindre aktiva under tiden vi sover (Eek et al. 2012; Kecklund & 
Åkerstedt 2013, s.131) 
 
Den optimala sömnlängden är omkring sju timmar, där minimikravet är 6,5 timmar. På 
lång sikt kan sömnminskning från ursprungliga åtta timmar ner till fem timmar ge en 
avsevärd skillnad i både beteende och vakenhetsgrad. Prestationsförmågan blir betydligt 
nedsatt desto mindre sömn som erhålls under natten (Kecklund & Åkerstedt 2010, 2013, 
s. 133). Depner, Stothard och Wright (2014) skriver att en sömntid under sju timmar är 
relaterat till symtom såsom stress, depression, ångest och ökar risken för olyckor 
orsakade av trötthet.   

Utbrändhet är ett fysiologiskt fenomen som kan uppkomma vid långvarig exponering av 
stress, inte minst i arbetet. Det är också relaterat till låg arbetstillfredsställelse, dålig 
fysisk och psykisk hälsa som exempelvis långvarig och ofta förekommande huvudvärk 
samt sömnsvårigheter (Eek et al. 2012; Khamisa, Peltzer, Ilic & Oldenburg 2016). 
Enligt Khamisa, Peltzer, Ilic och Oldenburg (2016) finns det flertalet studier som 
påvisar att det förekommer utbrändhet oftare bland yrken inom vård- och omsorg än 
inom andra yrkeskategorier. Det har kopplats till det faktum att personal inom vård- och 
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omsorg oftare är utsatta för stressfaktorer, såsom patientvård, underbemanning, 
arbetskrav och avsaknad av stöd. Arbetsrelaterad stress har kopplats till stressfaktorer 
påverkade av arbetsmiljön som påverkar emotionell utmattning, personlighets-
förändringar samt avsaknad av personlig prestation. Det finns också ett samband mellan 
låg arbetstillfredsställelse och arbetskrav i relation till arbetstid där det inte ges plats att 
utföra de önskade uppgifterna med de resurser som finns (Khamisa, Peltzer, Ilic & 
Oldenburg 2016). 

Dygnsrytm och skiftarbete 
Det finns ett tydligt samband mellan hälsoeffekter av arbetstider och dygnsrytm. 
Nästintill samtliga fysiologiska och psykologiska funktioner visar tecken på en 
regelbundenhet med en periodicitet på 24 timmar. Detta innebär att olika parametrar, 
såsom exempelvis hormonnivåer och temperaturnivå pendlar mellan höga och låga 
värden beroende på tiden under dygnet. Kortisol, som bland annat bidrar till 
uppvaknande, är som högst på morgonen medan hormonet melatonin, som istället bidrar 
till insomnande, är som högst under kvällen (Kecklund & Åkerstedt 2010). 

Dygnsrytmen påverkas avsevärt av mängden ljus. Ljusinformation tas emot från 
näthinnan och kan förändra den så kallade ”biologiska klockan”. Det innebär att 
dygnsrytmen kan flyttas under dygnet men också förändra dess periodicitet. I en 
situation då individer inte har tillgång till de normala ljusförhållandena under dagen, 
som vid exempelvis kväll och nattarbete, så kan dygnsrytmens periodicitet skifta till 
närmare 25 timmar. En förskjutning på detta vis innebär även att insomnande och 
uppvaknande kommer att förskjutas från dag till dag (Kecklund & Åkerstedt 2010). 
Depner, Stothard och Wright (2014) styrker detta och skriver även att det är vanligt att 
dygnsrytmen förskjuts vid skiftarbete på grund utav att arbetet sker under en tid då 
kroppen är inställd för sömn.  

Effekten av förändrad dygnsrytm kan ha stor betydelse i de fall då skiften mellan kvälls- 
och dagarbete varierar kraftigt då det inte finns någon tid för dygnet att anpassas 
tillbaka till den ursprungliga tiden. Denna form av variation i arbetstider kan därför 
komma i konflikt med den biologiska klockan som dygnsrytmen styrs utav. Anpassning 
till kvälls- eller nattskift innebär en senareläggning av sänggående, vilket direkt 
resulterar i för kort sömn i de fall då ett tidigt pass planeras dagen därefter. Även i de 
fall då arbetstiderna varierar i den andra riktningen, då ett dagspass följs upp av ett 
kvällspass dagen därefter kan vara problematisk. Att sova under dagen kan vara svårt då 
den förhöjda ämnesomsättningen som pågår under förmiddagen ofta leder till tidigt 
uppvaknande och på så vis tillhandahålls inte tillräckligt med sömn för att återhämta sig 
tillräckligt och förändra dygnsrytmen tillbaka till ursprungsläget (Depner, Stothard & 
Wright 2014; Kecklund & Åkerstedt 2010). 
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Schema 
Inom vården är det vanligt förekommande att arbeta i skift. Det finns olika modeller för 
hur det är upplagt. De vanligaste varianterna är två- respektive treskift, där tvåskift 
innebär att arbetarna varierar mellan dag- och kvällspass och i treskift blandas också 
nattpass in. Det finns även fyr-, fem- eller sexskift som innebär att dygnet delas in i fler 
pass som varvas i schemat men dessa är inte lika vanliga (Kecklund & Åkerstedt 2010). 

Depner, Stothard och Wright (2014) skriver att det är vanligt förekommande med 
sömnstörningar bland skiftarbetare då det sker en förskjutning av dygnet. Kecklund och 
Åkerstedt (2010) skriver att morgonpass har visat sig ha en stressliknande effekt som 
leder till störd sömnkvalitet. Det kan finnas en oro för att inte vakna i tid inför ett 
morgonpass vilket medför mindre produktion av djupsömn. Ett pass som börjar vid 07 
eller tidigare, innebär sällan mer än 6-7 timmars sömn. I de fall då dygnsvilan varit kort 
på grund utav kvällsarbete kvällen innan kan sömnen förkortas ännu mer. Även långa 
restider kan självklart påverka sömntiden då individer med lång resväg mellan bostaden 
och arbetsplatsen får mindre sömntid. Det har också påvisats att den biologiska 
dygnsrytmen har ett stort inflytande. Längre förskjutning av sänggående på kvällen 
leder till kortare sömntid (ibid.) Både insomnandet och uppvakningstiden regleras utav 
dygnsrytmen då ämnesomsättningen ökar under förmiddagen så avbryts sömnen 
tidigare än önskat när personalen går från dagarbete till kväll, vilket resulterar i kortare 
sömn även om tiden under dessa dagar finns. Det kan därför dras slutsatser kring att 
skiftarbete ger kraftiga sömnstörningar, specifikt mellan 2-3 timmars kortare sömntid 
(Depner, Stothard & Wright 2014; Kecklund & Åkerstedt 2010). 

I vissa fall är schemat verksamhetstyrt, vilket innebär att vårdenhetschefen planerar 
schemat som sedan lämnas ut till personalen. I andra fall kan verksamhetsanpassade 
arbetstider förekomma. Den modellen kan även kallas för tvättstugeschema eller 
önskeschema. I ett sådant system anpassas samtliga skift efter bemanningsbehovet på 
avdelningen, som kan variera från dag till dag. Utefter det behov som finns på 
avdelningen får personalen själva planera sitt schema och välja de dagar de önskar 
jobba och om det finns dagar som inte uppfyller behovet får de tillsammans först 
komma fram till en lösning, och i de fall de inte kan lösa situationen kan arbetsgivaren 
beordra arbetstid (Kecklund & Åkerstedt 2010). 

Patientsäkerhet och bemötande 
Enligt 3 kap. §2 i patientsäkerhetslagen skall vårdgivaren ”vidta de åtgärder som behövs  
för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador…”. Vårdskada definieras enligt 1 
kap. §5 i patientsäkerhetslagen som "lidande, kroppslig eller psykiskt skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits 
vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS 2010:659).  

En grundläggande teori inom vårdvetenskapen är enligt Ekebergh (2015, ss. 19-21) att 
vårda ur ett livsvärldsperspektiv. Det innebär att vårdaren måste vara öppen för 
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patientens egna livsvärld och tidigare upplevelser. Det krävs att de ständigt strävar efter 
en förståelse för den aktuella patientsituationen och hur den kan skilja sig ifrån andra 
liknande situationer. Viktiga frågor i en sådan situation är hur patienten upplever det, 
var just denna patient ger uttryck för och vad behöver just denna patient för att må bra? 
Det är viktigt att ha ett öppet sinne och att patientens livsvärld får träda fram genom 
öppna samtal och att vårdaren lyssnar noga när patienten ger sina svar. Ekebergh (2015, 
s. 127) belyser också vikten av patientens egna delaktighet och hur viktig öppenheten 
till patientens livsvärld påverkar detta. Patientens livsvärld är en förutsättning för att 
patienten ska kunna vara delaktig och delaktighet är i sin tur en förutsättning för att 
vården ska vara vårdande. Vårdgivaren har ansvaret för att patienten ska få vara 
delaktig i sin egen vård. Detta kräver ett förtroende mellan vårdtagare och vårdgivare 
för att patienten ska känna sig tillräckligt trygg för att kunna dela med sig av sin 
livsvärld.  

Vårdlidande är ett lidande som en patient upplever när denne vårdas inom hälso- och 
sjukvården. Det är ett lidande som uppstår när behovet och förväntningar hos patienten 
inte går att uppfylla av den vård som ges. Ett vårdlidande är ett komplext lidande som i 
de flesta fall går att undvika med rätta resurser från vårdgivaren. I en vårdsituation är 
patientens sårbarhet en viktig grund att ta hänsyn till och det finns ett stort beroende av 
vårdgivaren i patientens situation. I och med den sårbarheten finns det också en risk för 
kränkning i de fall vårdgivaren antingen utövar sin auktoritet eller inte ”ser patienten”. I 
de fall en patient upplever att de inte blir ”sedda” kan detta innebära att patienten känner 
en avsaknad av tid och information från vårdgivaren, vilket kan leda till ett vårdlidande. 
I de fall vårdlidandet blir för stort finns en risk att det leder till ångest och depression 
(Arman & Rehnsfeldt 2011, ss. 73-80).  

PROBLEMFORMULERING 

Sjukskrivning är vanligt förekommande inom vård- och omsorgsyrken, bland annat hos 
sjuksköterskor. Utbrändhet är en vanlig orsak till detta, dock finns det idag inte ett 
konkret svar på varför detta sker. Inom den forskning som finns anges ofta 
sömnstörningar som en vanligt förekommande riskfaktor när det kommer till både stress 
och utbrändhet. Det finns många olika bidragande orsaker till sömnstörningar men en 
stor faktor är avsaknad av möjlighet till återhämtning. Inom vården är det vanligt 
förekommande med skiftarbete. Inom olika verksamheter finns det olika system för 
schemaläggning, där personalen i vissa fall inte har något inflytande i sina arbetstider. 
Det har lett till frågan om det ges tillräckligt med tid för återhämtning och om det kan 
finnas ett samband mellan den form av schemaläggning och vad det finns för 
konsekvenser med detta. 

!6



SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan verksamhetsstyrd 
schemaläggning utan inflytandemöjligheter och dess konsekvenser för sjuksköterskan 
och patienten.  

METOD 

Tillvägagångssätt 
Följande studie genomförs med en kvantitativ design. Enligt Olsson och Sörensen 
(2011, s. 54) arbetar en kvantitativ design med redan i förväg strukturerade frågor och 
berör oftast ett få antal variabler som studeras på ett stort antal individer. 
Frågeställningar presenteras och svaren samlades in med hjälp av en enkät (se bilaga 2). 
Utifrån aktuell forskning ställdes frågor gällande schemaläggning och huruvida 
personalen själva har möjlighet att ha inflytande över hur schemat läggs. Därefter fick 
deltagarna gradera sig för olika riskfaktorer gällande stress. I de fall svaren inte ingick i 
de nedan angivna inklusionskriterier för denna studie avslutades enkäten i förväg. 
Enkäten testades på tio sjuksköterskor på Södra Älvsborgs Sjukhus, som inte är 
deltagande i studien, för att kontrollera om den är förståelig och att svarsalternativen var 
representativa. Dessa sjuksköterskor var i varierande åldrar mellan 25-50 år och 
innefattade tre män och sju kvinnor. Efter testet av enkäten valdes tre frågor bort och två 
omformulerades för en mer tydlig och rättvis representation av studiens syfte. På grund 
utav tidsbegränsning och en önskan om att få så stor svarsfrekvens som möjligt, 
publicerades enkäten i en stängd grupp på Facebook för enbart sjuksköterskor från hela 
landet.  Enkäten publicerades 19/3-19 och avslutades 25/3-19 då tillräckligt många svar 
bedömdes ha inkommit för analys. Enkäten publicerades om två gånger under denna tid 
för att komma högst upp i flödet och generera fler respondenter.  

Urval 
Studien genomfördes med ett bekvämlighetsurval. Sjuksköterskor runt om i hela landet 
presenterades för enkäten och de som önskade deltaga hade möjlighet till det. 
Inklusionskriterier för medverkande är att de arbetar inom landsting och har arbetat som 
sjuksköterska i minst två år och arbetar heltid. Personal som redan har möjlighet att 
styra sitt schema själv exkluderades också.  

Dataanalys 
Samtliga svar samlades in och sammanställdes från Survio©. Efter enkätens slut 
sorterades de svar som inte uppfyllde inklusionkriterierna bort och resultaten analyseras 
därefter. Studien är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att ett specifikt fenomen mäts 
under en specifik tid (Polit & Beck 2012, s. 168). Analysen sker i form av en kvantitativ 
deskriptiv analys. Syftet med en deskriptiv studie är att observera, beskriva och 
dokumentera aspekter av en situation (Polit & Beck 2012, s. 206). 
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Etiskt övervägande 
I en studie måste alltid forskarna överväga risk/nyttoförhållandet. Det innebär att de 
risker som studien medför, såsom kränkning av individers integritet, behöver vägas mot 
den nyttan som studien medför. Forskningsetik består utav fyra utgångspunkter; 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Olsson & Sörensen 2011, ss. 84-85). I denna studie kommer samtliga etiska 
grundprinciper att tas hänsyn till. Information om studiens syfte och tillvägagångssätt 
att delges skriftligt i enkäten. Det framgick i enkäten att ett svar på enkäten innebar ett 
samtycke från deltagaren och att svaren endast kommer att användas i studiesyfte. Ett 
informationsblad gällande samtycke publicerades i samband med enkäten (se bilaga 1) 
där studiens syfte och tillvägagångssätt beskrivs. Det framgick även i detta blad hur 
hanteringen av svaren kommer att hanteras samt att de kommer att raderas vid studiens 
slut. Utformningen av enkäten och frågorna innebar att det inte går att identifiera 
svarsgivaren därefter och samtliga svar kommer att hanteras med försiktighet och 
konfidentialitet. Svaren kommer endast att användas till denna studie och kommer att 
förstöras efter att analys och resultat presenterats.  

RESULTAT 

Bortfall 
Enkäten avslutades efter en veckas aktivitet när tillräckligt många svar bedömdes ha 
samlats in. Enkäten hade setts av 549 personer. Det var 24% oavslutade enkäter som 
innebär att deltagarna antingen valt att stänga enkäten tidigt eller glömt att skicka in 
svaren, vilket innebar 417 svar som skickats in. Utmed enkäten fanns exklusions- samt 
inklusionskriterier som påverkade slutförandet av enkäten. 16,5% som besvarat enkäten 
arbetade utanför landstinget. 21,6% hade inte arbetat över två år och exluderades därför 
i detta steg av enkäten. Eftersom heltid var ett inklusionskriterie så uteslöts 22,6% som 
angav att de inte arbetat heltid. 9,9% hade ej skiftarbete inkluderat i sitt schema och 
41,3% av resterande deltagare hade sedan tidigare möjlighet att styra över sitt eget 
schema och föll bort i detta steg. Efter att samtliga deltagare som inte uppfyllt 
inklusionskriterier sorterats bort kvarstod 112 deltagare, vilket motsvarar 26,9%, vars 
svar har använts i studien.  

Fördelning 
De använda 112 resultaten är fördelade mellan olika åldrar och kön. Könsfördelningen 
är kvinnodominerande med 70,5% kvinnor, 24,1% män och 5,4% som angivit övrigt 
eller ej önskat ange könstillhörighet. Åldersfördelningen är främst personer i åldrarna 
20-50. 30,4% befinner sig mellan åldrarna 20-35, 47% mellan åldrarna 36-50 år, 21,4% 
mellan 51-60 år och 6,3% var över 60 år.  
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Arbetsupplägg och sömntid 

!  
Figur 1. Första delen av resultatet innefattar förekomsten av skift mellan dag- till kvällspass samt hur ofta 
minst sju timmars sömn uppnås. 

Utifrån den första frågan, hur vanligt förekommande det är med kvällspass följt av ett 
dagspass har 66,1% angivit att det är ofta förekommande och 23,2 har angivit att det 
alltid förekommer. Endast 7,1% av samtliga deltagare har angivit att det aldrig 
förekommer. Se figur 1. 

På den andra frågan, om deltagarna får sju timmars sömn mellan sina arbetspass har 
70,5% angivit att det är sällan förekommande och 17,9% har svarat att de aldrig får det. 
Endast 4,5% har här angivit att de alltid får sju timmars sömn. Se figur 1. 
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Effekter och upplevelser 
 

!  
Figur 2. Andra delen av resultatet innefattar deltagarnas upplevelser av möjlighet till återhämtning samt 
fysisk och psykisk trötthet. 
 
Första frågan innefattar deltagarnas egna känsla av att de får tillräckligt med tid för 
återhämtning mellan arbetspassen. På frågan har 17,9% svarat att de aldrig får det, 71,4 
har svarat sällan och endast 2,7% har angivit att de alltid får tillräckligt med tid för 
återhämtning. Se figur 2. 

Andra frågan berör den fysiska tröttheten som schemat leder till. På denna fråga har 
14,3% angivit att de alltid känner sig trötta fysiskt på grund av schemat och 49,1% 
svarat att de ofta känner en fysisk trötthet på grund av schemat. Här har 31,3% svarat 
sällan och endast 5,4% har angivit att de aldrig känner sig fysiskt trötta på grund av 
schemat. Se figur 2. 

Sista frågan berör tröttheten ur ett psykiskt perspektiv. Här har 29,5% svarat att de alltid 
känner sig psykiskt trötta på grund av schemat och 56,3% har angivit att de ofta känner 
sig psykiskt trötta. Resultatet visar att 10,7% sällan känner så och endast 3,6% har 
angivit att de aldrig känner en psykiskt trötthet på grund av sitt schema. Se figur 2. 
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Konsekvenser 

!  
Figur 3. Tredje delen av resultatet innefattar deltagarnas åsikter huruvida tröttheten påverkat arbetet 
gentemot patienten. 

På första frågan fick de besvara hur patientsäkerheten påverkas av tröttheten. Här har 
11,6% svarat att de alltid känner att patientsäkerheten påverkas negativt av tröttheten de 
upplever på arbetet och 41,1% som angett att den ofta påverkas negativt. Det är 37,5% 
som har svarat att den sällan påverkas och endast 9,8% har svarat att den aldrig 
påverkas negativt. Se figur 3. 

På sista frågan efterfrågades huruvida deltagarna upplever att bemötandet gentemot 
patienten påverkas negativt på grund utav den trötthet de upplever på arbetet. Enligt 
resultatet har 13,4% svarat att den alltid påverkas negativt och 62,5% har angivit att den 
ofta påverkas negativt. Det är 17,9% har svarat att den sällan påverkas negativt och 
endast 6,3% har svarat att den aldrig påverkas negativt. Se figur 3. 
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!  
Figur 4. Fjärde delen av resultatet berör deltagarnas åsikt om det hade varit bättre om de själva fått styra 
schemaplaneringen 

Resultatet visar att 85,7% angivit att de anser att det hade varit bättre om de själva fått 
vara med och ha inflytande i schemaplaneringen. Se figur 4. 

DISKUSSION 

Sammanfattningsvis påvisar resultatet att kvällspass följt av ett dagspass är vanligt 
förekommande och att det även resulterar i förkortad sömntid, under sju timmar. 
Deltagarna i studien svarade även övervägande att de sällan eller aldrig anser att de fått 
tillräckligt med tid för återhämtning. Enligt resultatet påverkades den fysiska och 
psykiska tröttheten hos deltagarna i stor utsträckning. Detta syntes sedan tydligt i 
resultatet ha en negativ påverkan på både patientsäkerheten och bemötandet gentemot 
patienten. Över en femtedel av samtliga deltagare ansåg att det hade varit bättre om de 
själva hade fått vara med och ha inflytande över sin schemaplanering.  

Arbetsupplägg och sömntid 
Resultatets första del som berör arbetsupplägg och sömntid kan det utläsas (figur 1) att 
endast 7,1% anger att det aldrig förekommer kvällsarbete följt av dagarbete. 89,3% har 
angivit att det är ”ofta eller alltid” förekommande. Vilket innebär att ur denna studies 
omfattning är det mycket vanligt förekommande med denna form av schemaläggning i 
de fall personalen själva inte får vara med och planera. Nästa fråga som gäller huruvida 
det leder till att personalen får minst sju timmars sömntid visar resultatet att endast 4,5% 
av dem alltid uppnår den gränsen. Utifrån resultatet kan det därför tänkas att det finns 
en korrelation mellan dessa. Det finns givetvis andra orsaker som kan vara bidragande 
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till en förkortad sömntid såsom transporttid mellan hem och arbete, men i de fall ett 
dagspass ska påbörjas dagen efter ett kvällspass lämnas ingen marginal för sådana 
orsaker och innebär även i de fallen att schemat är en indirekt orsak. Chin, Leon Guo, 
Hung, Yang och Shiao (2013) har genomfört en studie som påvisar samband mellan 
förkortad sömntid, stress och utbrändhet. Studien visar att kortare sömntid än sju 
timmar avsevärd ökar emotionell stress redan andra dagen bland sjuksköterskor. Den 
visar även att risken för utbrändhet minskar vid sju eller fler timmars uppnådd sömntid 
(Chin et al. 2013). Utifrån vår studie uppnår endast 4,5%  alltid en sömntid på sju 
timmar eller mer, vilket innebär att resterande 95,5% av dessa sjuksköterskor har en stor 
riskfaktor för att drabbas av utbrändhet om det fortsätter på samma vis.  

Effekter och upplevelser  
Efter att ha konkluderat ett möjligt samband mellan arbetsupplägg och förkortad 
sömntid riktar sig studien senare till att se effekterna och personalens egna upplevelse 
av trötthet i arbetet. I frågan om personalen själva upplever att de får tillräckligt med tid 
mellan arbetspassen är det endast 2,7% som anger att de alltid får detta (figur 2). Det är 
ett resultat som är lägre än de som alltid anser att de får minst sju timmar sömn mellan 
arbetspassen. Det innebär alltså att det även finns de som anser att sju timmars sömntid 
inte ger upphov till tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen. Just sju timmars 
sömntid bedöms vara den lägsta gränsen för sömn som människan behöver för 
återhämtning men innebär inte automatiskt att det gäller alla. Alla människor har 
självklart olika sömnbehov och vissa behöver mer eller mindre än andra. Att återhämta 
sig innebär också mer än endast mängden sömn en människa får under natten, det 
inkluderar även nedvarvning och en känsla av att komma ifrån arbetet. Detta kan även 
styrkas av Eek et al. (2012); Kecklund och Åkerstedt (2010, 2013, s. 133).  

I diagrammet kan det även utläsas huruvida schemat påverkar personalens fysiska och 
psykiska trötthet under arbetet. Den psykiska tröttheten är mer utmärkande än den 
fysiska där 85,5% anser att de ofta eller alltid känner sig psykiskt trötta på grund av 
schemat medan det är 63,4% som anser att det ofta eller alltid påverkar deras fysiska 
trötthet. Sömnen är grundläggande för återhämtningen hos människan och påverkar 
kroppen både psykiskt och fysiskt. Psykisk trötthet kan vara exempelvis att tappa 
koncentrationen och sker ganska fort som effekt av sömnbrist. De mer långvariga 
konsekvenserna av sömnbrist såsom stress är också psykiska symtom på trötthet. Mer 
fysiska symtom kan vara huvudvärk och mindre fysisk ork vid ansträngning och dessa 
uppkommer först efter en längre tids utsatthet för sömnbrist. Detta kan vara en 
anledning till de skiljande svaren i deltagarnas upplevelse av deras trötthet i arbetet  
vilket också stöds utav Kecklund och Åkerstedt (2013, s. 130).  

Konsekvenser 
Deltagarna i denna studie fick ange hur de upplever att tröttheten påverkar bemötande 
och patientsäkerhet i deras arbete (figur 3). Utav deltagarna så har 75,9% angivit att 
bemötandet gentemot patienten ”ofta eller alltid” påverkas negativt utav deras trötthet i 
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arbetet. Endast 6,3% har angivit att deras bemötande aldrig påverkas negativt vilket är 
en väldigt låg andel. Bemötandet är grundande i vården, ett sämre bemötande gentemot 
patienten leder till en försämrad relation mellan vårdgivare och patient och kan leda till 
att patienten tappar förtroende för vården. För att vården ska vara vårdande krävs en 
öppen relation mellan båda parter och saknas detta leder det direkt till minskad tillit och 
ett minskat förtroende, som leder till ett vårdlidande (Ekebergh 2015, ss. 19-21). Att en 
såpass stor andel i denna studie angivit att trötthet påverkar deras arbete till den grad att 
bemötandet till patienten blir lidande är anmärkningsvärt då det kan ha mycket negativa 
konsekvenser i vården som helhet. Det är totalt 24,2% som angivit att deras bemötande 
sällan eller aldrig påverkas av trötthet, däremot kan det finnas ett mörkertal här då det 
inte är säkert att personalen själva upplever att deras bemötande påverkas. Dock är 
trötthet en bidragande faktor till stress och i en stressig situation är det inte självklart att 
tiden anses räcka till att ha de vårdande samtal, ge den information som önskas eller 
ställa de öppna frågor som krävs för att bibehålla en bra relation till patienten som ökar 
förutsättningarna för en god vård (Ekebergh 2015, s. 127). 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) ligger förtroendet för sjukhus under år 
2018 på 67,5%, vilket kan tyckas vara högt, men det lämnar ändå 32,5% som saknar 
förtroende för sjukhus (SKL 2017). Viktigt att nämna är även att SKL själva anger att 
personer över 60 år är något överrepresenterade i deras undersökning och yngre 
personer i åldrarna 18-39 är något underrepresenterade. Detta är viktigt i och med att 
förtroendet för vården i regel är lägre hos den yngre ålderskategorin och därför kan 
värdet vara högre än vad som egentligen återspeglar verkligheten. En mycket intressant 
faktor är även att de patienter med dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd, alltså de 
personer som är i störst behov av sjukvården, är de personer som har det lägsta 
förtroendet. Ur SKL:s rapport kan det utläsas att delaktighet och information är den 
faktor som anses saknas för att kunna uppnå det önskade förtroendet för sjukhus (SKL 
2017). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sin rapport Statistiktabeller för 
anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2018, utrett och beslutat i totalt 514 klagomål som 
rör patientlagen. Kategorierna information och delaktighet utgjorde där 170 respektive 
169 av dessa (IVO 2018). 

När det kommer till patientsäkerheten är procentandelen lägre som anser att den 
påverkas negativt. Dock är det fortfarande 52,7% som anser att tröttheten ofta eller 
alltid påverkar patientsäkerheten negativt. Patientsäkerheten innebär att vården ska vara 
säker för patienten och enligt patientsäkerhetslagen handlar det om att undvika 
vårdskador (SFS 2010:659). I en stressig situation eller när personalen har en uttalad 
trötthet är det enkelt att missa någonting eller direkt utföra en felaktig behandling. Det 
kan även här finnas ett stort mörkertal då det med största sannolikhet inte är så att 
personalen utför en handling som direkt bedöms vara osäker för patienten. Det kan i 
dessa fall vara så att många situationer går obemärkta om ingen allvarlig vårdskada 
uppstod. Det är däremot så att endast 9,8% angivit att tröttheten aldrig påverkar 
patientsäkerheten negativt och de 37,5% som angivit ”sällan” som svarsalternativ 
fortfarande innebär att det inträffar ibland.  
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Att trött personal kan missa eller utföra en felaktig behandling är en ganska direkt 
konsekvens av stress och trötthet. Ur ett långsiktigt perspektiv kan även den låga 
möjlighet till återhämtning leda till, eller i alla fall bidra till, utbrändhet. Det leder till 
sjukskrivningar inom vården som då i sin tur kommer att leda till personalbrist på 
arbetsplatsen. Socialstyrelsen (2018) skriver att personal- och kompetensbrist leder till 
ökad risk för vårdskador. De skriver även att det inte endast går att räkna antalet 
anställda på en avdelning, utan att det också måste tas hänsyn till kompetensen som 
denna personal besitter. Ordinarie personal ersätts vid sjukskrivningar med vikarier eller 
inhyrd personal under en kortare period. Att ofta byta personal och inte ha någon 
kontinuitet i bemanningen på en avdelning utgör även det en större risk för 
patientsäkerheten. Vikarierande eller inhyrd personal kan självklart besitta en mycket 
stor kompetens sedan tidigare, men många saker kan skilja sig i exempelvis rutiner som 
då kan utgöra en risk.  

Samband 
Det finns många faktorer som påverkar stress bland sjuksköterskor. Denna studie riktar 
endast in sig på en av de riskfaktorer som finns, nämligen möjligheten till återhämtning 
grundat i hur schemat planeras. Slutsatser kan därför självklart inte dras gällande 
huruvida denna faktor direkt är kopplad till stressen som en sjuksköterska upplever eller 
kommer att leda till utbrändhet. Däremot berör den frågan om det möjligtvis är en faktor 
som kan påverkas för att minska risken att det förekommer. Reason (2000) har tagit 
fram en modell som heter ”swiss cheese model” som används för riskanalys och 
riskhantering, bland annat inom vården. Modellen liknas med flera efter varandra 
staplade ostbitar med hål i. Hålen representerar här olika riskfaktorer och ju fler hål som 
finns efter varandra, desto högre är risken att ett hot blir verklighet. Genom att förhindra 
riskfaktorer i så tidigt skede som möjligt, desto lägre blir risken. Sömnproblematik har 
beskrivits som en stor faktor gällande just stress och återhämtningen efter en stressig 
situation. Om sömnen störs på grund utav att tid inte ges för att personal ska kunna 
återhämta sig, kommer det i slutändan att leda till en konstant stressaktivering hos 
människan som i sin tur utgör en stor riskfaktor för utbrändhet samt har en negativ 
påverkan på patientsäkerheten. Vad som också är viktigt att ta upp är att 85,7% av 
deltagarna i denna studie själva tror att det hade varit bättre om de själva hade haft 
inflytande i sin egen schemaplanering. Som tidigare beskrivits finns det en stor variation 
av riskfaktorer som påverkar stress och utbrändhet hos sjuksköterskor och kan ett 
inflytande i schemaplaneringen minska en eller flera av dessa risker för stress är det 
väldigt angeläget att diskuteras inom verksamheter och profession. 

Metoddiskussion 
Metoden valdes i denna studie utifrån ett delvis tidsbegränsat perspektiv. För att nå ut 
till så många som möjligt på så kort tid som möjligt valde författarna att publicera en 
enkät i en internetbaserad grupp för sjuksköterskor på sociala medier. Detta innebär en 
risk att det inte inkommer seriösa svar i samma utsträckning då vem som helst tekniskt 
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sett kan gå in på den. För att försöka minska denna felkälla valdes inklusionskriterier 
inte att anges innan enkäten öppnades, utan istället var de en del av enkäten och om ett 
angivet svar var utanför de önskade inklusionskriterier avslutades enkäten. En annan 
felkälla som uppstår när enkäten är internetbaserad är hur varierande urvalet kan bli. 
Resultatet visar att de flesta deltagarna var mellan 20-50 år, och andelen deltagare över 
60 års ålder endast utgjorde 6,3% av svaren. Det kan bero på att en äldre åldersgrupp 
inte använder sociala medier i samma utsträckning och gör då den gruppen 
underrepresenterad. 

I studien exkluderades bland annat de personer som idag redan har möjlighet att styra 
över sitt eget schema. Detta gjordes på grund utav ett antagande att de som kan påverka 
har anpassat det efter sina egna liv och i större utsträckning kan tänkas vara nöjda. Det 
finns självklart felkällor i detta då det kan vara så att möjligheten att styra finns, men att 
det samtidigt finns ett visst antal riktlinjer och krav som måste följas för att det ska 
fungera för verksamheten i slutändan. Exempel på sådana riktlinjer är att det ska vara ett 
visst antal kvällspass, dagspass och eventuella nattpass inom en schemaperiod. Det kan 
då såklart finnas fall då dessa riktlinjer och krav är såpass stora att det i slutändan ändå 
resulterar i ett schema som inte fungerar för personen. Den faktorn är dessvärre 
någonting som inte kunde tas hänsyn till i denna studie och de deltagarna valdes därför 
att exkluderas. Orsaken till tvåårsgränsen var att under de två första åren kan anställda 
fortfarande räknas som nya på arbetsplatsen, vilket i sig kan vara en stressfaktor som vi 
ville undvika i studien. Vi önskade också endast deltagande från sjuksköterskor som 
arbetar heltid då schema inte planeras på samma sätt i dessa fall, därför exkluderas 
samtliga svarsgivare som endast arbetar deltid. Personal som idag redan har möjlighet 
att påverka sitt eget schema förutsattes vid studiens genomförande planera sina 
arbetstider utefter deras egna behov av återhämtning, i den utsträckning som går, därför 
exkluderades även dessa.  

Studiens syfte är ett mycket avsmalnat område, som berör en utav många riskfaktorer 
för stress. På grund utav detta hade en kontrollgrupp varit av stort värde för att kunna 
fastställa ett definitivt samband. Dessvärre fanns inte det utrymme i den omfattning som 
denna studie genomfördes i, men är en önskan inför framtida studier inom samma 
område. Utifrån ett reliabilitetsperspektiv kan mätningen upprepas på ett sätt som 
innebär att samma resultat är möjligt att uppnå. Dock är svaren grundade i känslor vilket 
innebär att resultatet inte nödvändigtvis kommer att vara detsamma vid en upprepad 
mätning. För att säkerställa en högre reliabilitet krävs ytterligare försök med samma 
mätinstrument, en så kallad test-retestmetod (Olsson och Sörensen 2011, s. 123). 
Validitetsmässigt så mäter studien det som ska mätas. Frågorna i enkäten är utformade 
för att minimera den egna tolkningen av frågorna så att rätt sak mäts. Det finns dock 
alltid risk för misstolkning i frågor som innefattar människors egna känslor. Validiteten i 
studien stärks i och med att frågorna testades på sjuksköterskor innan enkäten 
publicerades för att säkerställa att den tolkades på det viset som önskat.  
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SLUTSATSER 

Utifrån resultatet går det att utläsa att skiften mellan kvälls- till dagspass är vanligt 
förekommande bland de som inte har möjlighet att påverka sitt eget schema. Det går 
också att utläsa att det är vanligt förekommande att dessa personer inte får en sömntid 
över sju timmar. Av detta kan det konkluderas att denna form av arbetstid inte ger 
utrymme för rekommenderad lägsta sömntid. På kort sikt leder det till stor trötthet hos 
sjuksköterskan och det kan leda till ett vårdlidande för patienten och försämrad 
patientsäkerhet. På längre sikt kan de försämrade sömnvanorna leda till försämrad 
stresshantering och konstant stress som kan vara en bidragande faktor till utbrändhet 
och sjukskrivningar. Även det leder till försämrad patientsäkerhet då det blir personal- 
och kompetensbrist inom vården.  

Sjuksköterskeyrket är ett yrke som ibland kännetecknas av hög arbetsbelastning och 
stress. Det finns många olika faktorer som påverkar detta, inte bara en enda. Däremot är 
alla faktorer inte någonting som kan lösas på verksamhetsnivå, men arbetstidsplanering 
är en av de faktorer som är möjliga att göra någonting åt och bör ses över på de platser 
det inte redan finns.  

Brister i patientsäkerhet och bemötande, kan bidra till ett ökat vårdlidande som därmed 
kan leda till onödiga vårdinsatser och överförskrivningar av läkemedel. Detta innebär 
ett sämre välbefinnande samt negativ påverkan på både miljön och ekonomin. Vid 
ökade möjligheter för preventivt arbete kan en hållbar utveckling uppnås i de sociala, 
ekologiska och ekonomiska dimensionerna.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Samtyckesinformation 

!  
Information angående examensarbete 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete ”Schemalagd utbrändhet” 
Uppsatsnr: K2019:13. Vi är 2 sjuksköterskestudenter som studerar på 
sjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i 
Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på grundnivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Sjukskrivning är vanligt förekommande inom vård- och omsorgsyrken, bland annat hos 
sjuksköterskor. Utbrändhet är en vanlig orsak till detta, dock finns det idag inte ett 
konkret svar på varför detta sker. Inom den forskning som finns anges ofta 
sömnstörningar som en vanligt förekommande riskfaktor när det kommer till både stress 
och utbrändhet. Det finns många olika bidragande orsaker till sömnstörningar men en 
stor faktor är avsaknad av möjlighet till återhämtning. Inom vården är det vanligt 
förekommande med skiftarbete. Inom olika verksamheter finns det olika system för 
schemaläggning, där personalen i vissa fall inte har något inflytande i sina arbetstider. 
Det har lett till frågan om det ges tillräckligt med tid för återhämtning och om det kan 
finnas ett samband mellan den form av schemaläggning och vad det finns för 
konsekvenser med detta. 

Syftet med denna studie är att finna samband mellan verksamhetsstyrd schemaläggning  
utan inflytandemöjligheter och dess konsekvenser för sjuksköterskan och patienten. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Data kommer att samlas in i form utav en enkät där riskfaktorer för stress kommer att 
mätas. Deltagande i studien innebär en bredare inblick i hur det ser ut för sjuksköterskor 
runt om i Sverige när det kommer till arbetstider och stress. Deltagande i studien tar 
mellan 5-10 minuter.  
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Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka dig. För att delta behöver du lämna ditt 
samtycke. Inskickad enkät ger samtycke till deltagande.  

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning.  

Det datamaterial som samlats in kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 
och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskydds-
förordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare 
har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22, som 
bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i 
studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av 
uppgifter om dig begränsad. Inga personuppgifter kommer att behandlas i detta arbete 
och kommer inte att gå att spåra tillbaka till dig som person.  

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta ansvariga för examensarbetet, se kontaktuppgifter nedan. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Emmie Edin  

Johanna Nyman  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Bilaga 2 - Enkät 
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