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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Att arbeta skift har visat sig vara en stressfaktor som påverkar både sömn och hälsa negativt 

och inom sjukvården kan även patientsäkerheten äventyras om personalen är utmattad på 

grund av sömnbrist.  

Syfte 

Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som påverkar sömnen och kan 

medföra sömnstörningar, samt vilka preventiva åtgärder som kan leda till förbättrad sömn hos 

skiftarbetande vårdspersonal.  

Metod 

Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar publicerade under åren 2007-2013. Dessa 

söktes genom databaserna Cinahl, PsykINFO och PubMed.  

Resultat  

I analysen av artiklarna framkom att skiftarbete som inkräktar på normala sömntider har en 

uppenbart skadlig effekt på sömnen med svårigheter att somna och sömnighet under både 

arbetstid och ledighet. Utmärkande var att stigande ålder och låg stresströskel (hardiness) 

ökade risken för sömnstörningar. Att ges möjlighet till tupplur under nattpass var en viktig 

åtgärd för att förebygga trötthet och främja hälsan hos skiftarbetande vårdpersonal. 

Slutsats 

Eftersom skiftarbete i sig har en uppenbart skadlig effekt på sömnen så är det av största vikt 

att ge vårdpersonalen bästa möjliga förutsättningar för att bibehålla sin hälsa på sikt. Förutom 

att planera för bra skiftscheman med schemalagd rast samt möjlighet att sova på nattpassen, 

bör man ta hänsyn till vårdpersonalens ålder och stresstålighet (hardiness).  

 

Nyckelord:  prevention, skiftarbete, sömnstörning. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



ABSTRACT 

Background 

Working shift has been shown to be a stressor that impacts both sleep and health negatively 

and within the healthcare also the patient safety could be affected if the personnel are fatigued 

due to sleep deprivation. 

Aim 

The aim of the literature review was to describe which factors that influences sleep and can 

lead to insomnia, and which preventive actions that could lead to improved sleep among shift 

working healthcare personnel. 

Methods 

The analysis included then scientific articles (between year 2007-2013). The literature was 

sought from the databases Cinahl, PsykINFO och PubMed. 

Result 

The result showed that shift work that interfere with normal sleep times has an obvious 

harmful effect on sleep with difficulty falling asleep, and sleepiness during working time as 

well as leisure time. Significant was that age and low hardiness increased the risk for 

insomnia. To be able to take a nap during the nightshift was an important action to prevent 

sleepiness and promote health among shift working healthcare personnel. 

Conclusion 

Due to the fact that shift work in itself has an obvious harmful effect on sleep, it is of great 

importance to ensure the best possible conditions to retain health within the health care 

personnel in the long term. Beside planning for good shift systems, including night brake with 

possibility to take a nap, it is important to take age and hardiness into consideration. 

 

Keywords:  prevention, shift work, sleep disorders. 
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ORDFÖRKLARING 

Rapid Eye Movement (REM)  

En benämning på de snabba ögonrörelser som uppträder episodiskt under REM-sömn 

(drömsömn). 

Insomni  

Sömnstörning 

Sömntröghet  

Tröghet som kan uppstå när en person blir väckt under djupsömn och som medför dåsighet 

och lägre vakenhetsgrad. Personen blir långsam i tanke och handling. 

Languidity  

Ett personlighetsdrag som medför större sömnbehov och större svårighet att komma över 

dåsighet efter reduktion av sömn. 

Low flexibility  

Svårighet att sova på olika tider. 

Shift work disorder (SWD)  

Obalans i förhållandet mellan kroppens rytm och skiftschemats utformning som kan uppstå 

när man har svårt att anpassa sig till att arbeta tider som innebär att man arbetar när de flesta 

andra sover. SWD brukar medföra sömnstörning (oftast i form av förkortad sömn och dålig 

sömnkvalité), en känsla av att aldrig vara utvilad samt en ökad skaderisk. 

Tupplur  

En kort vila som avbryts innan djupsömnen inträder. 

 

 

 

 

 



BAKGRUND 

Sömn 

Enligt den grekiske filosofen Aristoteles var sömnen liktydligt med avsaknad av vakenhet. 

Denna passiva syn på sömnen har levat kvar ända in på 1900-talet och bidragit till att vi vet så 

pass lite om denna del av våra liv som sömnen utgör. De senaste 30 åren har dock forskningen 

gjort stora framsteg och man har förstått att hjärnan ägnar sig åt uppbyggnadsprocesser under 

sömnen. I litteraturen i dag beskrivs sömnen som ett tillstånd av förändrat medvetande med 

avsevärt sänkt mottaglighet för signaler från omvärlden (1).  

        Sömn beskrivs genom att mäta hjärnvågor, muskelspänning och ögonrörelser och den 

vedertagna stadieindelningen är stadium 0 vaket tillstånd, 1, 2, 3, 4 och REM (rapid eye 

movement). Stadium 1 beskrivs som gränslandet mellan sömn och vakenhet, om vi inte störs 

under denna fas så nås den stabila sömnen, stadium 2. Hjärnvågorna blir då långsammare och 

det krävs ca 45 decibel, motsvarande samtalston för att väcka den sovande. Under detta 

stadium blir andningen långsammare och ytligare, hjärtfrekvensen sänks, blodtrycket och 

kroppstemperaturen faller något, muskelspänningen avtar märkbart, hjärnan svalnar något och 

ämnesomsättningen sjunker. Efter 10-20 minuter av stadium 2 närmar sig stadium 3 och 4, 

d.v.s. den djupa sömnen. Hjärnvågornas mönster visar då på fler mycket stora och långsamma 

vågor. I övergången till den djupa sömnen krävs ca 64 decibel för att väcka en person. Med 

djupsömnen, som varar i 15-40 minuter, kommer en kraftfull insöndring av tillväxthormon 

och de fysiologiska aktiviteterna sänks ytterligare. 10-15 procent av sömnen består av 

djupsömn. REM-sömnen (drömsömnen) inträder efter ca en timme, insöndringen av 

tillväxthormon slutar och ämnesomsättning, hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens 

ökar till samma nivåer som i vaket tillstånd. Hjärnvågornas mönster liknar här stadium 1, 

samtidigt som ryckiga ögonrörelser uppträder. Under drömsömnen är positionsmusklerna 

urkopplade och kroppen kan inte reglera kroppstemperaturen. REM-sömnen varar mellan 5-

20 minuter för att sedan avsluta den första sömncykeln (ca 80-100 minuter lång). Cyklerna 

upprepas sedan tre till fyra gånger till, men djupsömnen minskar kraftigt för varje cykel och 

REM-sömnen ökar. Under sömnen så har immunförsvaret aktiverats, testosteron- och 

prolaktininsöndringen har ökat, kortisol- och TSH-insöndringen minskat (1).  

 

Sömnstörning 

Dålig sömn och trötthet är många gånger tecken på att något inte står rätt till. Många  

medicinska tillstånd, till exempel diabetes, högt blodtryck, struma, KOL, smärta och  

 

7 



depression, men även många läkemedel, kan orsaka sömnstörning (sekundär insomni).  I 

andra fall så finns ingen bakomliggande sjukdom som helt kan förklara sömnstörningen 

(primär insomni) (2).  

        Den internationellt mest vedertagna definitionen av insomni baseras på patientens egna 

upplevelser av sin sömn och sin funktion under vakenhet (3). Insomni kan bestå av 

insomningsproblem, orolig nattsömn och/eller tidigt morgonuppvaknande, och att 

sömnkvaliteten upplevs som bristfällig, samt resulterar i nedsatt funktionsnivå dagtid. Minst 

tre nätter per vecka med upplevd bristfällig sömn krävs för diagnosen insomni. Om besvären 

av insomni har kvarstått över en månad, benämns tillståndet som kroniskt (4). Enligt SBU så 

lider 24 procent av den vuxna befolkningen i Sverige av sömnstörning, 19 procent av männen 

och 29 procent av kvinnorna. 11 procent har diagnosen insomni, 7 procent av männen och 14 

procent av kvinnorna (5). 

 

Sömnens funktion 

Sömnens funktion är inte helt utredd, men är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna 

utföra våra dagliga aktiviteter på kort sikt och för själva livet på lång sikt (6). På kort sikt, 

påföljande dag, har en sömnminskning från åtta till sex timmar endast en marginell inverkan. 

En sömnminskning med tre timmar ger effekter på vakenhetsnivå och beteende, efter en natt 

med utebliven sömn kan man se en märkbart nedsatt prestationsförmåga, jämförbar med 

effekterna av sömnmedel (7).  

        På lång sikt tycks vi behöva omkring sex och en halv timmars sömn (7). En minskning 

av sömnen med fyra till fem timmar per dag under en arbetsvecka, eller mer, leder till 

ackumulerad trötthet, sämre prestationsförmåga och sämre självskattad hälsa (8-10). Även 

immunförsvar och blodsockerreglering försämras (11, 12). Tre nätter utan sömn resulterar i en 

nästan total oförmåga att utföra vanliga sysslor som kräver uppmärksamhet, tankeverksamhet 

och beslutsfattande (7). 

 

Dygnsrytm 

Dygnsrytmen regleras i den främre undre delen av hypotalamus, SCN (från engelskans 

suprachiasmatic nucleus). SCN kan själv generera en dygnsrytm, men den tar emot ett flertal 

olika indata som komplement. Bland de viktigaste källorna är näthinnan, som levererar  

ljusinformation och på så sätt ställer den biologiska klockan (13). Vidare skickas information 

från SCN ut till resten av kroppen. Melatonin, ett hormon som skickas ut från tallkottkörteln, 

spelar en viktig roll i styrningen av kroppens dygnsrytmicitet, till exempel 
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kroppstemperaturen som är som högst runt fem på eftermiddagen och som lägst runt fem på 

morgonen (13). Sömn, vakenhet, aptit, mättnad, urinproduktion, mental prestationsförmåga, 

hormonsekretion och många andra fenomen är kopplade till dygnsrytmen (14). 

 

Skiftarbete 

Skiftarbete finns huvudsakligen i två varianter, nämligen tvåskift eller treskift. Vid tvåskift 

sker en växling mellan dag- och kvällsskift och vid treskift ingår även arbete på natten. Vissa 

scheman har 12-timmarsskift och växlar mellan ett dagskift och ett nattskift. Det finns också 

yrkesgrupper, som t.ex. ambulanspersonal, som har extremt långa skift (upp till 24 timmar) 

med möjlighet att sova om arbetet så medger. Jour och beredskap innebär att arbetstagaren är 

tillgänglig för omedelbar arbetsinsats när så krävs. Arbetsmängden är inte specificerad men 

förväntas vara väsentligt mindre än på ett normalt arbetspass (7).  

 

Skiftarbetets prevalens  

I Sverige arbetar 23 procent skift. 12 procent arbetar natt minst någon gång per månad och 

fem procent arbetar natt minst hälften av arbetsdagarna (15). Vårdförbundet uppskattar att 25 

procent av deras medlemmar arbetar skift och att sex procent arbetar permanent natt (7).  

 

Hur skiftarbete påverkar sömnen  

Skiftarbetets effekter på sömnen är relativt väl undersökta (16). Att arbeta natt och tidiga 

morgonskift innebär en konflikt med den biologiska klockan som styr dygnsrytmen. Att sova 

på dagen efter ett nattpass resulterar i två till tre timmars förkortad sömn (7). De flesta 

undersökningar som gjorts på treskiftsarbetare och liknande grupper har visat att 

sömnrubbningar är mycket vanliga (17).  

 

Hur skiftarbete påverkar säkerhet och hälsa 

Skiftarbete, främst arbete under sen natt och morgon, ger en kraftig sömnighet med sänkt 

prestationsförmåga med ökad olycksrisk. Tydligast samband kan ses inom transportsektorn, 

där påverkas ämnesomsättningen negativt av reducerad sömn. Detta innebär, åtminstone på 

sikt, mycket av trafikolycksrisken dagtid kan kopplas till förkortad sömn. Dessutom  

påverkas ämnesomsättningen negativt av reducerad sömn. Detta innebäråtminstone på sikt  

sämre insulinsvar vid födointag, högre stresshormonnivåer, sänkta nivåer av tillväxthormon, 

försvagat immunsystem och reducerad kognitiv förmåga (7). 
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        Det finns också ett samband mellan skiftarbete, där nattpass ingår, och hjärt- och 

kärlsjukdom, diabetes, vissa cancerformer, arbetsskador, mag- och tarmsjukdom samt 

depression. Att arbeta på oregelbundna tider påverkar också umgänge, familjeliv och sociala 

aktiviteter. Den ökade tröttheten vid nattarbete och långa skift inom sjukvården försämrar 

patientsäkerheten och ökar riskerna för medicinsk felbehandling. Skiftarbete, främst under sen 

natt och morgon, är en stressfaktor som påverkar både individens säkerhet och hälsa negativt 

(7). 

 

Salutogent synsätt på hälsa och stress 

Begreppet hälsa är mångfacetterat och upplevs olika av olika individer. Enligt det salutogena 

synsättet innebär hälsa en rörlig process, där individens upplevelse av hälsa och ohälsa utgör 

två poler på ett kontinuum. Fokus ligger på de faktorer som kan få individen att röra sig i rätt 

riktning på detta kontinuum. Vart individen är, och i vilken riktning hon rör sig, förklaras 

bland annat med begreppet känsla av sammanhang, KASAM (på engelska SOC (Sense of 

Coherence)), med dess tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 

begriplighet menas att individen har en upplevelse av att förstå sin omgivning, men också att 

vara förstådd. Med hanterbarhet menas att individen har en upplevelse av att kunna möta de 

krav hon ställs inför och där de finns en balans mellan resurser och belastning samt en 

upplevelse av att kunna vara med och påverka. Med meningsfullhet menas att individen 

upplever att livet har en mening och att man är delaktig i det som sker. Motivation, 

tillhörighet och engagemang är viktiga delar för att stärka individens upplevelse av 

meningsfullhet (18).  

        Ett annat salutogent begrepp är ”hardiness”. Individer med hög hardiness, eller 

stresströskel, sätter stressfulla situationer i ett större perspektiv och uppfattar dem som mindre 

hotande. Som en konsekvens av detta mer optimistiska tolkningssätt påverkar inte den 

stressfulla situationen på samma sätt individen negativt, och risken att påverka hälsan negativt 

minskar. Hardiness är ett begrepp som innefattar kontroll, engagemang och utmaning. En 

person med hög hardiness karaktäriseras av en inneboende övertygelse om att kunna 

kontrollera sin egen situation, och agerar för att påverka den. En person med hög hardiness är 

engagerad i aktiviteterna som sker i dennes liv, genom ett genuint intresse och nyfikenhet för 

omvärlden, och ser förändring som ett normalt tillstånd och som en spännande utmaning som 

leder till ständig utveckling (19, 20).  
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        Hardiness modellen har ett salutogent synsätt precis som KASAM (känsla av 

sammanhang) och båda teorierna har, oberoende av varandra, utvecklats genom att studera 

människans stresstålighet i olika livssituationer. Individer med stark känsla av sammanhang,  

det vill säga SOC, uppfattar livet som begripligt, meningsfullt och hanterbart. Personer med 

stark SOC anpassar sig lättare till ansträngande situationer och klarar av påfrestande 

livshändelser. Både SOC och hardiness dimensionen engagemang, betonar förmågan att 

känna sig djupt involverad i alla delar av våra liv. Vidare så betonar både SOC och hardiness 

dimensionen kontroll, förmågan att klara av stressfulla situationer. Den största skillnaden 

mellan SOC och hardiness är dimensionen utmaning, där det första understryker stabilitet 

medans det senare lyfter fram förändring (18-20). 

 

Prevention 

Inom sjukvården arbetar många skift och som en verksamhet med hälsan som mål bör man 

vara en föregångare för att förebygga sömnstörningar hos sin personal. Det förebyggande 

arbetet bygger på kunskaper om de faktorer som bidrar till sjukdom och där avsikten är att 

förhindra att en viss sjukdom bryter ut. Prevention riktas oftast mot en specifik riskgrupp och 

inkluderar att identifiera, utesluta och/eller minska risker för skador och ohälsa. Primär-, 

sekundär-, och tertiärprevention är kända begrepp som används inom förebyggande, 

preventivt arbete. Primärprevention är åtgärder som sätts in innan sjukdom, i syfte att 

förhindra uppkomst av sjukdom. Sekundärprevention är åtgärder som har som mål att tidigt 

diagnostisera sjukdom, i syfte att bota eller att bromsa sjukdomsförloppet samt minska  

prevalensen av sjukdom. Tertiär prevention är åtgärder som har som syfte att åstadkomma en 

begränsning av handikapp, förhindra återfall i sjukdom och insättande av 

rehabiliteringsåtgärder (21).  

 

Problemformulering  

Flera olika yrkeskategorier inom vården, så som sjuksköterskor, ambulanspersonal, 

undersköterskor och läkare kan drabbas av sömnstörningar på grund av skiftarbete samtidigt 

som de utsätts för relativt långa arbetspass och stressig arbetsmiljö. Det saknas 

litteraturstudier som sammanställer evidens för vilka faktorer som påverkar och förebygger  

sömnstörningar bland skiftarbetande vårdspersonal. 
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Syfte 

Att beskriva vilka faktorer som påverkar sömnen och kan medföra sömnstörningar, samt vilka 

preventiva åtgärder som kan leda till förbättrad sömn hos skiftarbetande vårdspersonal. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer kan leda till sömnstörningar för skiftarbetare inom sjukvården? 

2. Vilka preventiva åtgärder kan minska sömnstörningarna och förbättra sömnen för 

skiftarbetare inom sjukvården?  

 

METOD 

Design  

En litteraturstudie med beskrivande design, baserad på artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

design, har genomförts genom att sammanställa och analysera vetenskapliga artiklar. Detta 

har gjorts enligt Polit och Becks (22) upplägg för hur en litteraturstudie ska genomföras.  

Studien har följt följande steg:  

1. Formulerat syfte/frågeställning  

2. Planerat sökstrategi, valt databaser samt identifierat sökord  

3. Sökt material  

4. Gått igenom material för att se om det motsvarat syftet samt exkluderat icke relevanta 

    referenser.             

5. Läst materialet  

6. Organiserat och kodat informationen från studierna  

7. Kritiskt granskat och värderat studierna  

8. Analyserat och sökt efter likheter och skillnader och sett mönster  

9. Summerat och sammanställt materialet  

 

Sökstrategi  

Urval av databaser 

Artikelsökning i tre databaser har gjorts, Cinahl, PsykINFO och PubMed. 

Valet av dessa sökmotorer gjordes utifrån att de innehåller relevanta artiklar inom omvårdnad, 

medicin, beteendevetenskap samt hälso- och sjukvård. Databasen Medline valdes bort då den 

ingår i PubMed.  
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Sökord 

De vedertagna sökord som användes var emergency care, prevention, shift work och sleep 

disorders. Sökorden är MESH-termer som har kombinerats med varandra så som redovisas i 

bilaga 1. 

 

Typ av artiklar 

I den här litteraturstudien har endast primärpublikationer skrivna på engelska använts. Både 

kvantitativa och kvalitativa studier har använts. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade från år 

2007 till 2013 i vetenskapliga tidskrifter som genomgått granskning, så kallad per review. 

Artiklarna som valdes ut svarade på studiens syfte, endera en eller båda frågeställningarna. 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklar skrivna på annat språk än engelska, litteraturstudier samt 

artiklar som inte gick att beställa. Även artiklar som inte svarade på syfte och frågeställning 

har uteslutits. Exempel på artiklar som uteslöts är de där studiematerialet var för litet eller där 

svarsfrekvensen var för låg.  

 

Tillvägagångssätt 

Först har titlarna (urval 1) på de artiklar som hittats genom kombination av minst två av 

sökorden lästs igenom (1927 artiklar) . Detta gjordes för att författarna skulle få en 

uppfattning om vilka artiklar som inte var relevanta och därmed direkt kunde uteslutas. 

Dubbletter av artiklarna sorterades bort. Sökningar som fick fler träffar än 492 har uteslutits 

för att antalet artiklar att läsa skulle bli hanterbart. Antal titlar som bedömdes som intressanta 

för vidare läsning av sammanfattningarna var 132 artiklar. 

Därefter lästes sammanfattningarna (urval 2) på kvarvarande artiklar (132 artiklar) och 30 

stycken av dessa togs ut för närmare granskning. Av dessa 30 (urval 3) användes tio i studien 

(urval 4). Valet av artiklar grundade sig på inklusions- och exklusionskriterierna samt på 

relevans och kvalitet (bilaga 1). 
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Bearbetning och analys  

Resultaten av de tio vetenskapliga artiklarna som ingick i den här studien har sammanställts i 

en artikelmatris (bilaga 2). Artiklarna finns återgivna med författare, titel, årtal och var 

studien är gjord. Därutöver redovisas studiernas design, syfte, metod, deltagare, bortfall, 

resultat och kvalitet, se bilaga 2. Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger och bearbetades,  

analyserades, värderades av båda författarna och återgavs sedan korrekt. Resultaten 

sammanställdes och sorterades i kategorier och jämfördes med varandra. 

 

Kvalitetsanalys 

Författarna har kvalitetsgranskat och värderat de kvalitativa artiklarna enligt Willman, Stoltz 

och Bathsevanis (23) kriterier (bilaga 3) och de kvantitativa artiklarna enligt Forsberg och 

Wengströms (24) mall för kvantitativa studier (bilaga 3). Kvalitén på artiklarna har värderats 

som hög, medel eller låg enligt kriterier för kvalitetsvärdering av studier med kvalitativ metod 

(23) respektive kvantitativ metod (24), se bilaga 3. 

 

Etiska överväganden 

Författarna har läst i lagen som avser forskning på människor och biologiskt material från 

människor (SFS 2003:460). Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan. 

Teoretiskt examensarbete, såsom litteraturstudier, för att sammanställa ny kunskap på 

vetenskaplig grund får göras inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad 

nivå och kräver ej granskning av etisk kommitté.  

        Författarna har efter bästa förmåga förhållit sig objektivt till artiklar och litteratur som 

använts i litteraturstudien och strävat efter att på bästa sätt tolka, använda och presentera detta 

material. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien har redovisats så att ingenting utelämnats 

på grund av författarnas egna åsikter. Endast studier som hade tillstånd från etisk kommitté 

alternativt studier där noggranna etiska överväganden hade gjorts har använts i aktuell 

litteraturstudie (24).  
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RESULTAT 

Kvalitén på de artiklar som ingick i resultatet var tre stycken av hög kvalité, fem av medelgod 

kvalité, och två av låg kvalité. Tio artiklar användes och både kvantitativa och kvalitativa 

studier ingick i resultatet. Studierna har genomförts i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 

Kina och Norge. Studierna var utförda enligt följande: sjuksköterskor; sju studier, 

ambulanspersonal; två studier och läkare; en studie. Resultatet presenteras i områden som 

överrensstämmer med innehållet i frågeställningarna och redovisas i kategorier och 

underkategorier. 

Faktorer som leder till sömnstörningar för skiftarbetare inom sjukvården 

Schemats och skiftets utformning  

Nattarbete 

Under lediga dagar visade det sig att de som arbetade permanent nattskift hade större risk att 

lida av trötthet och sömnighet än de som arbetade två- eller treskift (25). 42 procent av 

nattarbetarna kände sig alltid eller ofta trötta och sömniga på jobbet, de var även uttalat trötta 

och sömniga under ledig tid. Lika många kände sig inte utsövda efter att ha intagit sin 

huvudsömn på dagen, efter ett arbetspass, och många upplevde att de vaknat tidigare än de 

önskat (25).  

 

Roterande skiftsystem 

Att rotera på de olika passen medförde mer sömnstörningar än att arbeta fasta tider.  Mer än 

50 procent av den roterande personalen rapporterade svårighet att somna efter kvällsskiftet 

(mer än 30 minuter). Det var tre gånger så vanligt att treskiftsarbetare vaknade på natten, med 

svårighet att somna om, jämfört med de som arbetade permanent natt (25). Av de som 

arbetade treskift vaknade 29 procent, alltid eller ofta, ofrivilligt när de skulle sova efter ett 

nattpass. Dessutom vaknade de även, alltid eller ofta, tidigare än de önskade, och 63 procent  

kände sig heller inte utsövda när de sovit klart efter ett nattpass (25). 70 procent av 

treskiftarbetarna kände sig, alltid eller ofta, trötta och sömniga på jobbet när de arbetade natt. 

De var även uttalat trötta och sömniga under ledig tid då de arbetade dag eller natt (25). 

        När man jämförde de som arbetade treskift med de som arbetade permanent nattskift såg 

man att de som roterade hade mer problem med nattskifts-insomni än de som arbetade 

permanent natt. Man kunde också se att de som arbetade tvåskift (dag och kväll) hade mer  
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problem med kvällskifts-insomni än de som arbetade treskift (dag, kväll, natt) (25). 

Hos skiftarbetande ambulanspersonal såg man att 92 procent upplevt sig utmattade under de 

senaste 6 månaderna. På en öppen fråga om orsak till utmattning svarade de, övertid, långa 

skift, ingen rast, arbetsbörda och sömnproblem. Mer än 40 procent rapporterade kraftig 

sömnighet till farlig sömnighet, över 65 procent hade dålig sömnkvalitet och 22 procent 

visade på hög risk för sömnapné. Vidare hade 48 procent slumrat till eller somnat vid ratten 

(27). I en annan studie rapporterade 72 procent av de roterande, skiftarbetande 

sjuksköterskorna att de fick otillräckligt med sömn (31). 

 

Schemalagda raster med möjlighet till tupplur 

Att inte ha möjlighet att ta en tupplur på nattpasset upplevdes negativt av 77 procent av en 

grupp akutsjuksköterskor. Ett antal faktorer spelade in om de kunde ta en tupplur. Personalen 

skannade av om det var säkert att gå ifrån sina patienter. Att skanna av innebar att studera hur 

hektiskt det var på avdelningen, vilken mix av rutinerad kontra orutinerad personal, medicinsk 

status på patienterna, vem som skulle kunna ta över om man skulle gå på rast, eller om någon 

gick ett dubbelskift. Ofta kunde man inte ta någon tupplur på grund av arbetsbelastning, 

vaksamhet, ostabila patienter, larm, brist på bekväm och ostörd viloplats. Några hade en 

känsla av att cheferna inte stödde tupplur på nattskiftet och några undvek tupplur då de var 

rädda för ”sömntröghet”. Sjuksköterskorna beskrev att de blev mentalt långsamma och hade 

svårt att lita på sitt omdöme utan tupplur, de blev irriterade, energilösa och upplevde det som 

en säkerhetsrisk på arbetet, särskilt mellan fyra och sex på morgonen. Det upplevde även en 

säkerhetsrisk när de skulle köra bil hem efter skiftet när de inte kunnat ta en tupplur (28).  

 

Antal arbetade timmar i veckan 

Antal arbetade timmar i veckan var positivt associerat till insomni och sömnighet (29). Högt 

antal arbetade timmar i veckan påverkade negativt hur man tålde skiftarbete (30). 

 

Individuell tolerans 

Hardiness (stresstålighet)  

Bland flera andra orsaker till hur väl man tålde skiftarbete var hardiness en utmärkande orsak. 

Ju mindre stresstålig man var desto sämre tolererade man skiftarbete (26, 29, 30). 
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Andra personlighetsdrag 

Andra personlighetsdrag, som ”languidity” (större sömnbehov, svårighet att komma över 

dåsighet efter reduktion av sömn) och att ha svårt att sova på olika tider (low flexibility), var 

en sårbarhetsfaktor vid skiftarbete (29, 30). Languidity var också positivt relaterat till 

sömnighet och utmattning efter ett år (26). 

 

Erfarenhet 

En idé var att det skulle finnas skillnader i tolerans av skiftarbete beroende på om 

sjuksköterskan hade arbetat länge eller var ny, men man kunde inte urskilja några signifikanta 

skillnader (30).  

 

Ålder 

Ett gemensamt resultat i många studier var att toleransen för skiftarbete minskade med 

stigande ålder (26, 29, 30, 31). 

 

Social situation 

De arbetstagare som hade hemmaboende barn hade högre frekvens av sömnstörning vid 

skiftarbete (30). 

 

Morgon- eller kvällsmänniska  

Bland sjuksköterskor som arbetat natt relativt kort tid kunde man se att de morgonpigga bättre 

tålde nattarbetet (30). I en Kinesisk studie på 137 sjuksköterskor visade det sig att kvällspigga 

hade högre risk att drabbas av dålig sömnkvalité och kortare sömnlängd vid två-, respektive 

treskift (32). I andra studier fann man inga signifikanta skillnader (26). 

 

Andra riskfaktorer  

Upplevd dålig sömnkvalitet, gastrointestinala besvär, hög arbetsbörda och andra symtom var 

riskfaktorer för otillräcklig sömn hos roterande skiftarbetare (31). Även koffeinkonsumtion 

var negativt associerat till att tåla skiftarbete (30). 

 

 

 

 

 

17 



Preventiva åtgärder som minskar sömnstörningar och förbättrar sömnen för 

skiftarbetare inom sjukvården 

Schemats och skiftets utformning  

För att förhindra uppkomsten av sömnstörningar vid skiftarbete var det bättre att arbeta enbart 

dag, kväll eller natt jämfört med att rotera på de olika passen (25). 

 

Schemalagda raster med möjlighet till tupplur 

Att garanteras rast med möjlighet till tupplur på nattpasset resulterade i bättre fysiologiska 

funktioner och mindre subjektiv utmattning, jämfört med dem som inte hade schemalagd rast 

(33). Rastuttaget kunde också ökas väsentligt då de var schemalagda samtidigt som subjektiv 

trötthet minskade signifikant (34). Procentuellt upplevde 77 procent av en grupp 

akutsjuksköterskor det positivt med en tupplur på nattpasset. De fyllde på energin, kände sig 

utvilade, förbättrade humöret och omdömet. Någon poängterade även att vaksamheten ökade 

samt att säkerheten ökade för både patient och sjuksköterska (28).  

 

Antal arbetade timmar i veckan 

Ett lågt antal arbetande timmar per vecka verkade ha en skyddande effekt mot insomni och 

dagtrötthet (29).  

 

Individuell tolerans  

Hardiness (stresstålighet) 

Hardiness verkade ha en signifikant skyddande effekt hos både två- respektive 

treskiftsarbetande sjuksköterskor. De sjuksköterskor med hög hardiness hade mindre problem 

med sömnighet, insomni, utmattning, ångest, depression (29) och även lägre konsumtion av 

sömnläkemedel (30). I en longitudinell studie kunde man även förutse hur väl individen tålde 

skiftarbete efter ett år genom att testa hardiness. De som hade hög hardiness drabbades i 

mindre utsträckning av utmattning, ångest och depression (vedertagna variabler som används 

för att mäta hur väl man tål skiftarbete (29)) (26). 

 

Flexibility (förmåga att kunna sova på olika tider) 

Flexibility var positivt relaterat till att tåla skiftarbete hos sjuksköterskor som arbetat natt en 

längre tid inom sjukvården (30). Flexibility var negativt associerat med insomni hos de som 
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arbetade tre-skift (29), men det kunde inte förutse hur individen tålde skiftarbete efter ett år 

(26).  

 

Morningness (morgonpigg) 

Att vara morgonpigg var positivt relaterat till att tåla skiftarbete (de hade således mindre 

besvär med sömnighet, insomni, utmattning, ångest, depression samt lägre konsumtion av 

sömnläkemedel) hos sjuksköterskor med kort erfarenhet av nattarbete, men inte hos de mer 

erfarna (30).  

 

Ålder 

I en Kinesisk studie visade det sig att äldre sjuksköterskor som hade varit anställda längst 

hade minskad risk för försämrad sömnkvalitet vid skiftarbete (32) men de flesta studier 

pekade på att yngre klarar skiftarbetet bättre (26, 29, 30, 31).  

 

DISKUSSION 

Huvudresultaten utifrån denna litteraturstudie visade på att skiftarbete i sig har en uppenbart 

skadlig effekt på sömnen så som förkortad sömn, svårigheter att somna, sömnighet både under 

arbetstid och ledighet. Utmärkande var att stigande ålder och låg stresströskel (low hardiness) 

ökade risken för sömnstörningar och sänkte därmed toleransen av skiftarbete. Stigande ålder 

var förknippat med otillräcklig sömn, sömnighet, insomni, utmattning samt ångest och 

depression. Låg hardiness var förknippat med trötthet, utmattning, ångest och depression. Att 

ges möjlighet till tupplur under nattpass var en viktig åtgärd för att förebygga trötthet och 

främja hälsan hos skiftarbetare. 

Resultatdiskussion 

Faktorer som leder till sömnstörningar för skiftarbetare inom sjukvården 

Skiftarbete som påverkar de normala sömntiderna medförde förkortad sömn, svårigheter att 

somna, sömnighet under arbetstid samt under ledighet (25, 27, 31), vilket stöds av annan 

forskning på området som visar på samma skadliga effekter på sömn, framför allt två till tre 

timmars förkortad sömn, (37-45). Schemats och skiftets utformning har betydelse för hur  

människan klarar av att arbeta under tider då vår biologi motverkar vakenhet och även på hur 

vi smidigast kommer tillbaka till en normal rytm (7). Det verkade också som att roterande 

skiftsystem ytterligare försvårar de sömnstörningar som skiftarbetet ger (25), genom att 

ständigt störa den biologiska klockan, vilket också framkommit i andra vetenskapliga 
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undersökningar (46). Den biologiska dygnsrytmen anpassar sig mycket marginellt till arbete 

under natt eller tidig morgon, varför snabbroterande skiftsystem är att föredra. Ett schema 

som med sekvensen morgon-eftermiddag-natt, följt av två lediga dagar visade sig vara mycket 

populärt och förbättrade sömn, trötthet och reaktionstid på nattskiftet (56). Eftersom 

människans sömn- och vakenhetscykel är cirka 25 timmar så är det lättare att senarelägga än 

tidigarelägga dygnsrytmens fas, varför schemats rotationsriktning bör vara medsols (morgon-

eftermiddag-natt) (7).  

        Stigande ålder (26, 29, 30, 31) var en av de främsta negativa faktorerna för att klara av 

att arbeta skift, vilket är i överensstämmande med de senaste litteraturstudierna i ämnet (47, 

48). Det visade det sig dock i en av studierna (32), där de äldre sjuksköterskorna också var de 

som arbetat längst, att de äldre hade minskad risk för försämrad sömnkvalitet. Det skulle 

kunna berott på att en utsållning skett under tid, där de som klarade skiftarbetet väl stannat 

kvar medan andra slutat.  

Tre av artiklarna (26, 29, 30) undersökte personliga faktorers påverkan på tolerans av 

skiftarbete. Här framkom att hardiness (stresstålighet) skulle kunna förutsäga hur väl man tål 

skiftarbete. Ju mindre förmåga att hantera stress desto sämre tolererade man skiftarbete, även 

på ett års sikt. Få studier har undersökt detta longitudinellt och redan 1997 tolkades resultaten 

från en studie som att hardiness var en dålig markör för tolerans av skiftarbete (49). Den 

studien visade dock att två av de tre dimensionerna av hardiness (engagemang och utmaning) 

kunde förutse anpassning till skiftarbete efter sex månader. Studien var också betydligt 

mindre och andra instrument användes, varför det resultatet kan omprövas.  

 

Preventiva åtgärder som minskar sömnstörningar och förbättrar sömnen för skiftarbetare 

inom sjukvården 

Att arbeta på tider som påverkar de normala sömntiderna är skadligt varför det är av stor vikt 

att se till att ge de bästa möjliga förutsättningar för alla de som arbetar skift inom sjukvården. 

Schemat och skiftets utformning är viktiga delar (25, 27). Ett bra skiftschema skall bland 

annat vara snabbroterande (max tre likadana skift i rad) och medsols (morgon-eftermiddag-

natt) för att minska problem med anpassning av den biologiska dygnsrytmen. Långa skift (> 

10 timmar) respektive kort dygnsvila (<11 timmar) bör undvikas (50).  

        Yngre individer klarar skiftarbete bättre (26, 29, 30, 31) vilket borde föranleda att man 

med stigande ålder om möjligt anpassar arbetstiderna så att de inte sammanfaller med normal 

sömntid. Med åldern ökar andelen ytlig sömn och andelen djupsömn minskar vilket gör äldres 

sömn ytligare och mer fragmenterad. Detta kan vara en orsak till att det kan vara svårt för 
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äldre att ta igen sömn vid kvälls- och nattpass. Man kan också generellt se en tidigareläggning 

av sömnen hos äldre (1), varför många äldre i stället bör klara av morgonpass bättre än yngre. 

        Hög hardiness, förmåga att hantera stress, visade sig vara en stark skyddsfaktor vid 

skiftarbete (26, 29, 30). Hardiness kan mätas med flera olika validerade instrument, bland 

annat DRS-15-R (Dispositional Resilience (Hardiness) Scale-Revised). Instrumentet mäter 

engagemang, kontroll och utmaning (26). Frågeformuläret skulle kunna användas av 

vårdpersonal i primärpreventivt syfte, till exempel för att av avgöra om en person är lämplig 

att arbeta roterande skift i en stressig miljö eller för att anpassa ett skiftschema utifrån 

individuella förutsättningar. Det skulle kunna förhindra framtida problem med sömnstörning 

och andra hälsoproblem. För att förebygga ohälsa hos skiftarbetande vårdspersonal skulle 

man, utifrån studiens resultat, således bäst mäta hardiness, då det verkar som dimensionen 

”utmaning” är en viktig komponent för att bedöma om en individ kommer att tåla skiftarbetet.  

Som salutogena modeller står hardiness och SOC (KASAM) varandra nära, men skiljer sig 

som mest i hur man tolkar förändring. Utifrån hardiness så innebär dimensionen utmaning att 

individen ser förändring som en naturlig och positiv process, medan man inom SOC mer 

betonar stabilitet (18-20). Frågeformuläret skulle också kunna användas i sekundär- och 

tertiärpreventivt syfte, i de fall individen visar tecken på hög stressnivå, för att tidigt 

diagnostisera orsaker och sätta in rätt behandling. Behandlingen skulle till exempel kunna 

bestå av stresshanteringsutbildning i kombination med anpassning av schemat och 

sömnkunskap vid skiftarbete. 

        Att kunna ta en tupplur på nattskiftet visade sig upplevas positivt av de flesta, med 

avseende på trötthet, uppmärksamhet och säkerhet (28, 33, 34). Det får starkt stöd av tidigare 

forskning (51-53). Således skulle vårdpersonalens nattskift behöva inkludera en rast med 

möjlighet till ostörd tupplur. Några hade dock upplevt sömntröghet efter en tupplur och hade 

haft svårt att övervinna den, vilket medförde att de avstod från tupplur av samma skäl (28). 

Det skulle kunna bero på att de tagit en för lång tupplur och därmed hunnit gå ner i djupsömn, 

vilket ger sömntröghet (54). Med utbildning i sömnkunskap, vilket enklast skulle kunna ges i 

form av skriftlig information, skulle sådana problem kunna undanröjas.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med den här litteraturstudien var att sammanställa vetenskapliga artiklar som finns om 

vilka faktorer som kan leda till sömnstörningar samt vilka preventiva åtgärder som kan leda 

till förbättrad sömn hos skiftarbetande vårdspersonal. En av riskerna med att göra en 

litteraturstudie är att materialet som man får fram är så omfattande att man kanske missar 
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väsentliga studier som kunde ha påverkat resultatet. Det kan även vara så att de artiklar som 

har använts är omedvetet vinklade av artikelförfattaren eller artikelförfattarna då materialet 

redan har bearbetats av den eller de som skrivit artikeln. I och med att det är två författare som 

tillsammans har läst, analyserat, bearbetat, tolkat och kategoriserat materialet så borde 

trovärdigheten i resultatet höjas.  

        Författarna valde att avgränsa urvalet av artiklar genom att enbart använda de som var 

skrivna på engelska och genom detta kan relevanta artiklar skrivna på något annat språk ha 

missats. Den risken borde dock vara liten då de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna just på 

engelska. Vidare valde författarna att inte använda artiklar publicerade före år 2007. Detta för 

att göra litteraturstudien hanterbar vad det gällde antalet artiklar att läsa och granska samt för 

att få fram det senaste inom aktuell forskning. Artiklar som inte svarade på någon av 

frågeställningarna exkluderades och det gjorde även de artiklar där studierna inte hade utförts 

på sjukvårdspersonal. Genom att exkludera studier som inte hade gjorts på sjukvårdspersonal 

så missades en del intressant forskning av hög kvalité där resultaten hade svarat på 

frågeställningarna. Det troliga är att dessa resultat av att bland annat ändra schemat för 

skiftarbetarna även skulle kunna tillämpas på sjukvårdspersonal.  

Urvalet av artiklar följde Polit och Becks (22) metod för litteraturstudier och det borde anses 

vara en styrka.  

        Artiklarna som användes i studien hittades genom att kombinera sökorden emergency 

care, prevention, shift work och sleep disorders. Sökordet emergency care användes i 

sökningen, men det visade sig dock att endast fyra artiklar berörde akutvårdspersonal därav 

ändrades syftet till att gälla vårdpersonal. Ett annat användbart sökord hade varit shift work 

disorder ett begrepp som författarna inte kände till från början och som skulle kunna ha 

använts istället för shift work och sleep disorders .  

Författarna saknar i resultatet att de inte fick fram vad kosten och fysisk träning kan ha för 

betydelse för sömnen hos skiftarbetande sjukvårdspersonal. Det skulle kunna bero på att 

enbart sömnen studerades och inte hälsa i ett vidare perspektiv. Författarna hade kanske fått 

fram studier om kost och träning till exempel genom att söka på metabolt syndrom  

kombinerat med de andra sökorden. Författarna fick inte heller fram något om KBT-

behandling (kognitiv beteendeterapi) vid sömnbesvär orsakat av skiftarbete hos 

sjukvårdspersonal vilket har visat sig vara effektivt på andra skiftarbetande grupper (55).  

        Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO. Artiklar valdes enligt 

sökkriterierna som finns beskrivna i metoddelen (22). Författarna valde att först titta på 

titlarna från de sökresultat där minst två av sökorden kombinerades för att få ett hanterbart 
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antal att läsa. Detta medförde att 1927 titlar (inklusive dubbletter) lästes och 132 

sammanfattningar som verkade intressanta valdes ut. Här har författarna beslutat vilka titlar 

de fann intressanta och kan ha missat relevanta artiklar. Efter att dessa hade lästs hade 

författarna 30 kvar som lästes i sin helhet och av dessa användes tio till resultatet. I den här 

urvalsprocessen kan artiklar oavsiktligt ha valts bort som kunde ha varit intressanta för den 

här studien. Fördelen med den här urvalsprocessen är att den är systematisk och att det blir 

hanterbart med tanke på den mängd träffar man får.  

        Med hänsyn till de deltagare som ingått i de olika studierna har enbart studier som varit 

etiskt godkända använts. Kvalitén på artiklarna har varit varierande. Två studier av låg 

kvalité, fyra av medelgod kvalité samt fyra av hög kvalité användes till resultatet. 

Kvalitetsvärderingen på kvalitativa studier gjordes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(23) mall och på kvantitativa studier enligt Forsberg och Wengströms (24) mall. Det finns en 

styrka med att författarna använt sig av dessa mallar för kvalitétsvärdering då risken för 

godtycklighet minskar samt att man kan gå tillbaka och se hur värderingarna har gjorts.  

Författarna hade från början använt orden akutsjukvård och emergency care som sökord men  

det visade sig att det inte fanns tillräckligt med artiklar från studier gjorda inom just 

akutsjukvård. Därför ändrades frågeställningarna till att avse sjukvårdspersonal istället. 

 

Framtida studier  

I de allra flesta studier har artikelförfattarna påpekat att det behövs mer forskning inom 

området och att det behöver göras under längre tid och med ett större studiematerial. 

Författarna till den här litteraturstudien håller med om att det behövs betydligt mer forskning 

inom sömnstörning hos sjukvårdspersonal. Om man kan komma fram till vilka som är de 

största generella orsakerna till sömnstörning vid skiftarbete och vad man kan göra åt det så 

kanske man också kan utforma schemat så att arbetstagaren får så bra möjlighet till sömn som 

möjligt. Genom detta så borde det utförda arbetet bli mer säkert och effektivt och 

arbetstagaren kommer förhoppningsvis att hålla sig stark och frisk längre under sin 

yrkeskarriär.   

 

Slutsats 

Eftersom skiftarbete i sig har en uppenbart skadlig effekt på sömnen så är det av största vikt 

att ge vårdpersonalen bästa möjliga förutsättningar för att bibehålla sin hälsa på sikt. Förutom 

att planera för bra skiftscheman med schemalagd rast samt möjlighet att sova på nattpassen, 

bör man ta hänsyn till vårdpersonalens ålder och stresstålighet (hardiness).  
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Artikelns titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

 

 

 

Archer F, 

Williams B, 

Sofianopoulos 

S, et al.  

The exploration 

of physical 

fatigue, sleep 

and depression 

in paramedics: a 

pilot study 

Journal of 

Emergency 

Primary Health 

Care 

2012  

Australien 

 

Syfte 

 

 

 

Att undersöka hur 

arbetet påverkas 

av fysisk trötthet, 

sömnbrist och 

psykologiska 

faktorer hos 

skiftarbetande 

ambulanspersonal. 

 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

 

Tvärsnittsstudie 

Enkäter 

60 st 

skiftarbetande 

ambulanspersonal  

Information om 

bortfall saknas. 

Descriptive 

statistics 

 

Resultat 

 

 

Sammantaget tyder 

resultaten på förhöjda nivåer 

av trötthet, depression och 

dålig sömnkvalité hos 

skiftarbetande 

ambulanspersonal. 

Tröttheten beror till viss del 

på sena eller inga raster, 

brist på sömn, oförmåga att 

få tillräckligt med sömn och 

dålig sömnkvalitet. 

 

Hög risk för utbrändhet.  

 

9 av 10 hade upplevt 

utmattning de senaste sex 

månader. 88% tyckte att det 

hade påverkat hur de 

presterade på arbetet.  

Nästan 50% hade nickat till 

vid bilkörning.  

 

 

Skiftarbete påverkar hälsan 

och välbefinnandet och 

ytterligare forskning behövs 

med större urval av personal. 

För att förhindra 

arbetsrelaterad utmattning 

och förbättra 

patientsäkerheten. 

 

För att klara skiftarbetet bör 

arbetstagaren se till: 

-att ha bra sömnhygien 

(förutsättningar) 

-hålla sig i form fysiskt 

- måttligt intag av koffein 

-undvika stress, delvis 

genom att få familj/vänner 

införstådda med vilka krav 

som ställs på skiftarbetaren. 

 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

 

2. Medel kvalitet 

Ganska liten studie 

gjord på enbart en 

och samma 

ambulansstation. 

 

Etiskt godkänd 

Vedertagna 

mätinstrument har 

använts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Författare 

Artikelns 

titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

 

 

Flo E, 

Pallesen S, 

Åkerstedt T, 

et al.  

Shift-related 

sleep 

problems 

vary 

according to 

work 

schedule 

Occup 

Environ Med 

2013 

Norge 

 

 

Syfte 

 

 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

skiftrelaterade 

sömnproblem 

och 

arbetsschemats 

utformning. 

 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

Longitudinell 

studie 

Enkäter 

2059 sjuk-

sköterskor, 

medlemmar i 

Norwegian 

Nursing 

Organisation 

bjöds in. 1586 

sjuksköterskor 

svarade på 

frågeformulär.  

 

Deltagarna 

svarade på hur 

ofta de upplevde 

sömnproblem och 

trötthet/sömnighet 

i relation till sitt 

skiftarbete. Både 

de sjuksköterskor 

som hade fast 

schema och de 

som hade 

rotationsschema 

ingick i studien.  

 

Analys: 

 Logistisk 

regressionsanalys 

Resultat 

Nattskift och roterande skift var 

speciellt problematiskt i termer av 

insomni. 

Mer än 50% av de roterande 

skiftarbetarna uppgav svårigheter 

med att somna efter kvällsskiftet.  

29% av de som arbetade treskift 

vaknade alltid eller ofta ofrivilligt 

när de skulle sova efter ett 

nattpass, dessutom vaknade de 

även alltid eller ofta tidigare än de 

önskade, 63%  kände sig heller 

inte utsövda när de sovit klart 

efter ett nattpass. 70% av 

treskiftarbetarna  

och 42% av nattarbetarna kände 

sig alltid eller ofta trötta och 

sömniga på jobbet när de arbetade 

natt. De var även uttalat trötta och 

sömniga under ledig tid då de 

arbetade dag eller natt. 

När man jämförde de som 

arbetade treskift med de som 

arbetade permanent nattskift såg 

man att de som roterade hade mer 

problem med nattskifts-insomni 

än de som arbetade permanent 

natt och de som arbetade tvåskift 

(dag och kväll) hade mer problem 

med kvällsskifts-insomni än de 

som arbetade treskift (dag, kväll, 

natt). Vilodag-insomni var mer 

uttalat hos permanent 

nattarbetande än hos roterande 

personal . 

Studien kommer fram till att man 

måste se över både hur 

arbetsschemat ser ut och hur 

arbetstiderna/skifttiderna ser ut 

för att komma åt 

sömnstörningarna. 

 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

 

1. Hög kvalité. 

Högt antal 

sjuksköterskor 

som deltog i 

studien.  

Svarsfrekvens 

80,9%  

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt stort 

patientmaterial 

och adekvata 

statistiska 

metoder, 

reliabilitets- och 

validitetstestade 

instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Författare 

Artikelns titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

Saksvik-

Lehouiller I, 

Bjorvatn B, 

Hetland H, et 

al. 

Individual, 

situational and 

lifestyle factors 

related to shift 

work tolerance 

among nurses 

who are new to 

and experienced 

in night work 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2012 

Norge 

 

Syfte 

 

 

Att ta reda på 

hur 

individuella 

faktorer, så 

som 

personlighet 

och livsstil, 

påverkar hur 

väl man 

tolererar 

skiftarbete och 

om det spelar 

någon roll om 

man är ny 

eller erfaren i 

yrket. 

 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

Tvärsnittsstudie 

Enkäter 

5400 

sjuksköterskor, 

medlemmar i 

Norwegian nurses, 

bjöds in. 2059 

deltog från början. 

Svarsfrekvens 

38% 

Sjuksköterskorna 

indelade i två 

grupper; de som 

arbetat natt mindre 

än ett år och de 

som arbetat natt 

mer än sex år 

Studien pågick i 

sex månader.. 

Covariance and 

regression 

analyses 

Resultat 

Inga signifikanta skillnader i 

tolerans av skiftarbete kunde 

urskiljas beroende på om 

sjuksköterskan var ny eller van. 

Man kom fram till att yngre 

sjuksköterskor verkar tåla 

skiftarbete bättre än äldre. De 

hade mindre problem med 

insomni, trötthet, utmattning, 

ångest och depression och 

använde mindre sömnmedel. 

Man kom också fram till att 

många olika faktorer spelar roll 

för hur väl man tål skiftarbete. 

Stress var en utmärkande orsak. 

Ju mindre stresstålig man är 

desto mindre tolerans för 

skiftarbete.  

Flexibility var positivt relaterat 

till att tåla skiftarbete hos 

sjuksköterskor som arbetat natt 

en längre tid inom sjukvården. 

Languidity var negativt relaterat 

till att tåla skiftarbete. 

De arbetstagare som hade 

hemmaboende barn hade högre 

frekvens av sömnstörning vid 

skiftarbete. 

Författarna föreslår att man ska 

genomföra ett personlighetstest 

med avseende att mäta hur väl 

man tål skiftarbete innan man 

börjar arbeta skift.  

 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

 

2. Medel kvalitet 

Vedertagna 

mätinstrument. 

Etiskt godkänd. 

Stort 

studiematerial. 

 

Låg svarsfrekvens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Författare 

Artikelns titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

 

Saksvik 

Lehouiller I, 

Bjorvatn B, 

Hetland H, et al.  

 

Personality 

factors 

predicting 

changes in shift 

work tolerance: 

A longitudinal 

study 

among nurses 

working rotating 

shifts 

 

Work & stress  

 

2012 

 

Norge 

 

Syfte 

 

 

Att ta reda på 

sambandet 

mellan 

personlighet 

och SWT 

(Shift Work 

Tolerance). 

Vilka 

egenskaper 

och faktorer 

som kan leda 

till olika 

prolem 

relaterade till 

skiftarbete. 

 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

Longitudinell 

studie 

Enkäter 

6000 

sjuksköterskor, 

medlemmar i 

Nurses 

Association, 

inbjöds att delta i 

studien och 2059 

deltog. 1586 av 

dessa svarade 

komplett (77%) 

Man kollade på 

förekomsten av 

trötthet, 

sömninghet, oro 

och depression.  

Hierarkisk 

regressionsanalys 

Resultat 

 

Ju mindre stresstålig man var 

desto sämre tolererade man 

skiftarbete d.v.s.: hardiness, 

verkade ha en skyddande effekt 

vid skiftarbete, även hur väl 

individen kommer att tåla 

skiftarbete efter ett år kunde 

förutses genom att testa 

hardiness, som var negativt 

associerat med utmattning, 

ångest och depression. 

 

Languidity var också positivt 

relaterat till sömnighet och 

utmattning efter ett år. 

 

Äldre har lägre tolerans för 

skiftarbete än yngre 

 

De kom fram till att det behövs 

mer forskning över en längre 

tidsperiod angående personliga 

egenskaper och skiftarbete. 

 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

 

 1. Hög kvalité 

 

Stort antal 

deltagare, bra 

svarsfrekvens av de 

som valde att delta 

från första början. 

Vedertagna 

mätinstrument. 

Etiskt godkänd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Författare 

Artikelns titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

 

 

 

Fai Chan M.  

Factors 

associated 

with perceived 

sleep quality 

of nurses 

working on 

rotating shifts  

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

2008 

 

Hong Kong 

 

 

Syfte 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevda 

sömnkvalité och 

undersöka 

faktorer som 

bidrar till 

otillräcklig 

sömn. 

 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

 

Tvärsnittsstudie 

230 

sjuksköterskor 

från två olika 

sjukhus i Hong 

Kong bjöds in. 

163 st deltog. 

Svarsfrekvens 

70,9 % 

Kriterier: arbeta 

heltid, rotera på 

treskift. 

Enkäter. 

KSQ-skala 

användes. 

Descriptiv 

statistics and 

logisti regression 

analysis 

Resultat 

 

Mer än 70% av sjuksköterskorna 

rapporterade otillräcklig sömn. 

Riskfaktorer för 

sömnstörningarna var bl.a. hög 

ålder, stresskänslighetoch 

gastrointestinala besvär. 

Utvärdering av interna faktorer 

och modifiering av skiftscheman 

är viktiga områden för framtida 

forskning för att hitta den bästa 

kompromissen mellan 

produktivitet och de anställdas 

sömnkvalitet, hälsa och 

prestation. 

 

 

 

 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

 

 2. Medel kvalité 

 

Vedertagna 

mätinstrument. 

Etiskt godkänd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Författare 

Artikelns titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

 

 

Fallis W M, 

McMillan D E, 

Edwards M P. 

 

Napping During 

Night Shift: 

Practices, and 

Perceptions of 

Critical Care and 

Emergency 

Department 

Nurses. 

 

Crit Care Nurse  

 

2011 

 

Kanada 

Syfte 

 

 

 

Att 

undersöka 

sjukskötersk

ornas 

uppfattning, 

upplevelse, 

barriärer och 

säkerhetspro

blem 

relaterat till 

tupplur/ icke 

tupplur 

under 

nattskift. 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

 

Kvalitativ, 

beskrivande 

studie 

Semistrukturerad 

intervju av 13 

akutsjukskötersko

r som arbetar natt. 

Inspelad, 

transkriberad, 

kategoriserad,  

Data analyserades 

utifrån Knafl och 

Webster´s 

strategier och 

Glaser and 

Strauss. 

 

 

Resultat 

 

Behovet av tupplur/icke tupplur 

under nattskiftet var relaterat till 

patientsäkerhet och 

sjuksköterskornas säkerhet. Där 

de som valt bort tupplur hade 

erfarenhet av att ha hamnat i 

djupsömn och haft stora 

svårigheter att vakna till 

ordentligt. Möjligheten att ta en 

tupplur påverkades av vårdtyngd 

och säkerhet, personalbehov, och 

organisatoriska och 

miljöbetingade faktorer.  

 

77% påverkades positivt av en 

tupplur på nattskiftet. De fyllde på 

energin, kände sig utvilade, 

förbättrade humöret och 

omdömet. Någon poängterade 

även att vaksamheten ökade samt 

att säkerheten ökade för både 

patient och sjuksköterska. När de 

inte hade möjlighet till en tupplur 

under sitt nattpass beskrev de att 

de blev mentalt långsamma och 

hade svårt att lita på sitt omdöme, 

de blev irriterade, energilösa och 

upplevde det som en säkerhetsrisk 

på arbetet, särskilt mellan 4 och 6 

på morgonen. Det upplevde även 

en säkerhetsrisk när de skulle köra 

bil hem efter skiftet när de inte 

kunnat ta en tupplur. 

 

Orsaker till att inte kunna ta rast 

var miljöbetingade: - om 

säkerheten kunde garanteras på 

enheten, t.ex. om bemanningen 

räckte till, ostabila patienter, 

”responding to codes”, 

vaksamhet: ”sover med ett öga 

öppet”, brist på bekväm sovplats, 

avbrott mitt i tupplur pga delat 

utrymme, känslan att ledningen 

inte stödjer tupplurar. 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

 

1. Hög kvalité 

Välbeskriven 

datainsamlingsme

tod, 

transkriberingspr

ocess och 

analysmetod. 

Studien är liten 

och även om både 

intensivvårdsavde

lning och 

akutmottagning 

är inkluderad så 

är 

undersökningen 

gjord på enbart 

ett sjukhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Artikelns titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

 

Natvik S, 

Bjorvatn B, 

Moen B E, et 

al. 

 

Personality 

factors related 

to shift work 

tolerance in 

two- and 

three-shift 

workers 

 

Applied 

Ergonomics  

 

2011 

 

Norge 

 

 

 

 

Syfte 

1 Att undersöka 

vilka 

personlighetsfaktorer 

(morgonpigga, 

flexibility, languidity 

(tendens att lätt bli 

trött/sömnig när man 

skär ner på sömnen) 

and hardiness 

(motståndskraft mot 

stressfulla 

situationer) som är 

relaterade till 

symtom på insomni, 

sömnighet, 

depression och 

ångest i ett antal av 

två- och 

treskiftsroterande 

sjuksköterskor 

2 Att undersöka om 

relationerna mellan 

insomni, sömnighet, 

depression och 

ångest, och 

personlighetsfaktorer 

är olika för 

sjuksköterskor på 

olika skiftscheman 

(två och treskift). 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

Kvantitativ 

enkätstudie där 

6000 norska 

sjuksköterskor 

(ssk) som 

arbetade 50% 

eller mer fick en 

enkät på posten. 

600 brev 

returnerades pga 

fel adress så 

5400 ssk 

tillfrågades och 

2048 svar kom 

in. 

Svarsfrekvens 

37.9% 463 ssk 

arbetade dag 

och kvällspass 

och 1042 

arbetade tre-

skift, alltså även 

natt. 

Analysmetod; 

multiple 

regression.  

Resultat 

Studien visar på att vissa 

personlighetsdrag, speciellt 

stresstålighet (hardiness), 

verkar ha en skyddande effekt 

vid skiftarbete, med en 

signifikant, negativ 

association med samtliga 

beroende variabler så som 

insomnisymtom och 

sömnighet vid skiftarbete.  

 

Svårighet att komma över 

dåsighet och slöhet efter en 

reduktion av sömn 

(Languidity), var däremot en 

sårbarhetsfaktor vid 

skiftarbete och var positivt 

relaterat till sömnighet, 

depression och ångest. 

 

Flexibility (förmågan att 

arbeta och sova på olika tider) 

var negativt associerat med 

insomni vid tre-skift. 

 

Ålder var signifikant och 

positivt associerat med 

insomni och även med 

depression. Ålder var således 

en negativ faktor vad gäller 

skiftarbete. 

 

Antal arbetade timmar i 

veckan var positivt associerat 

till insomni och sömnighet, 

varför ett lågt antal arbetande 

timmar per vecka verkade ha 

en skyddande effekt på dessa 

variabler. 

(Studien visade också att inte 

ha barn som bor hemma är en 

faktor som minskar 

depressionsnivån.) 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

2. Medel kvalitet 

Själva urvalet, en 

tvärsnittsstudie på 

alla sjuksköterskor 

i Norge, med en 

mätpunkt, gör det 

svårt att dra några 

bestämda 

slutsatser om orsak 

och verkan.  

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt stort 

patientmaterial och 

adekvata 

statistiska 

metoder, 

reliabilitets- och 

validitetstestade 

instrument. 

Låg svarsfrekvens 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Artikelns titel  

Tidskrift, år, 

land 

 

 

 

Chung M-H, 

Chang F M, 

Yang C H, et al. 

 

Sleep quality 

and 

morningness-

eveningness of 

shift nurses 

 

Occupational 

Health and 

Well-Being 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

2008 

 

Kina 

 

Syfte 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

analysera, medans 

man kontrollerar 

för identifierade 

kovariater, 

effekten av 

morgonmänniska-

kvällsmänniska på 

sömnkvalitet hos 

skiftarbetande 

sjuksköterskor. 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

En kvantitativ 

studie på 137 

sjuksköterskor 

från medicin-

kirurgiska 

vårdavdelningar 

och från 

psykiatrisk 

avdelning, 

svarade på två 

frågeformulär. 

Ett var en 

bedömning av 

morgon-

kvällsmänniska 

och det andra, 

PSQI, som mäter 

självupplevd 

sömnkvalitet den 

senaste månaden. 

Svarsfrekvens 

saknas, 

.Logistisk 

regressions-

analys Linjär  

Resultat 

 

 

 

 

 

Sömnkvalitet var korrelerat 

till morgon-kvällsmänniska, 

där kvällspigga hade sämre 

sömnkvalitet. Äldre 

sjuksköterskor och de som 

varit anställda längst visade 

minskad risk för försämrad 

sömnkvalitet vid skiftarbete. 

Kvällsmänniskor som 

arbetade på två eller treskift 

hade högre risk att drabbas av 

dålig sömnkvalitet, även 

kortare sömnlängd. 

 

 

 

 

 

Kvalitet 

Motivering av 

kvalitet 

2. Medel kvalité 

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt 

stort 

patientmaterial och 

adekvata 

statistiska metoder, 

reliabilitets- och 

validitetstestade 

instrument , dock 

utan uppföljning.  

Svarsfrekvens 

saknas. 

 



 

 

 

 

Författare 

Artikelns 

titel  

Tidskrift, 

år, land 

 

 

Takeyama H, 

Itani T, Tachi 

N, et al. 

 

Effects of a 

Modified 

Ambulance 

Night Shift 

System on 

Fatigue and 

Physiological 

Function 

among 

Ambulance 

Paramedics. 

 

Journal of 

Occupational 

Health 

 

2009 

 

Japan 

Syfte 

 

 

 

 

Att undersöka 

effekterna av ett 

modifierat 

nattskiftsystem, där 2 

av 3 skift skall 

garanteras en tupplur, 

vad gäller utmattning 

och fysiologiska 

funktioner. 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

Fältstudie  

 

10 ambulansförare  

Samtliga 

ambulansförare vid 

en station. 

Frågeformulär, 

fysiologiska mått 

ANOVA 

 

Resultat 

 

 

 

Studien tyder på att 

ett modifierat 

skiftschema som 

garanterar tid för 

ambulanspersonal att 

ta långa, vilsamma 

tupplurar på 

nattskiftet lindrar 

subjektiv utmattning 

och 

förbättrarfysiologiska 

funktioner. 

  

Kvalitet 

Motivering av kvalitet 

3. Låg kvalité 

 

För litet urval för att 

kunna dra generella 

slutsatser, delvis  ej 

reliabilitets- och 

validitetstestade 

instrument. Fysiologiska 

och mätmetoder relativt 

väl beskrivna och 

materialet samlades in 

under relativt lång tid. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Artikelns 

titel  

Tidskrift, 

år, land 

 

 

Mitra B, 

Cameron P, 

Mele G, et 

al. 

 

Rest during 

shift work in 

the 

emergency 

department 

 

Human 

Resource 

Management 

 

2008 

 

Australia 

 

 

Syfte 

 

 

 

 

Att testa ett program 

för att befrämja rast 

(30 min) på skiftet för 

läkare på 

intensivvårdsavdelning 

och analysera 

effekterna av raster på 

trötthet och 

utmattning. 

 

Design/metod 

Urval 

Population 

Datainsamling 

Analys 

 

En kvantitativ 

beskrivande studie 

 

Alla läkare på en 

intensivvårdsenhet, 

oklart antal, 

Svarsfrekvens ej 

beskrivet. 

 

Frågeformulär 

Key performance 

indicators – 

sjukhuset. 

 

Statistisk 

analysmetod –ej 

beskrivet. 

Resultat 

 

 

60% (från tidigare 

30%) tog rast. 

Subjektiv trötthet 

minskade signifikant 

i slutet av nattskiftet 

när man hade tagit 

rast. Utmattning 

minskade också, men 

inte signifikant. 

Schemalagda raster, 

utan ökning av 

personaltäthet, ökade 

uttag av rast. Inga 

oönskade effekter 

kunde ses på 

sjukhusets 

leveranser, utan 

istället förbättrades 

vissa indikatorer 

signifikant.  

 

 

Kvalitet 

Motivering av kvalitet 

3. Låg kvalité 

 

Oklart beskrivet antal 

deltagare och bortfall. 

Oklart vilken statistiskt 

analys de använt. 

Instrument, ej 

validerade för 

underlaget. 

I diskussionen nämns 

det att det var låg 

svarsfrekvens. 



Bilaga 3. 
 

 

 

Tabell 3. Kriterier för kvalitetsvärdering av studier med kvalitativ metod (25). 

 

Hög kvalitet                                                                                                                                                                    Låg kvalitet 

1                                                                                                2                                                                                                 3                    

Klart beskriven kontext Oklart beskriven kontext (sammanhang). 

Väldefinierad frågeställning Vagt definierad frågeställning 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Otydligt beskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Dokumenterad metodisk medvetenhet. Dåligt dokumenterad metodisk medvetenhet. 

Systematisk och stringent dataredovisning. Osystematisk och mindre stringent dataredovisning. 

Tolkningars förankring i data påvisad. Diskussion om tolkningars 

trovärdighet och tillförlitlighet. 

Otydlig förankring av tolkningarna i data. 

Kontextualisering av resultat i tidigare forskning. Kontextualisering av resultat i tidigare forskning saknas eller 

är outvecklad. 

Implikationer för relevant praktik väl artikulerade. Implikationer för relevant praktik saknas eller är otydliga. 

 

 

Tabell 4. Kriterier för kvalitetsvärdering av studier med kvantitativ metod (23). 

 

Hög kvalitet                                                                                                                                                                    Låg kvalitet 

1                                                                                                2                                                                                                 3                    

Randomiserad kontrollerad studie 

Större, väl genomförd multicenterstudie med tydlig beskrivning av 

studieprotokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Patientmaterialet är tillräcklig stort för att besvara frågeställningen. 

Randomiserad kontrollerad studie 

Randomiserad studie med för få patienter och/eller för många 

interventioner, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfällig materialbevisning, stort bortfall av patienter. 

Kvasi-experimentell studie 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

stort patientmaterial och adekvata statistiska metoder, reliabilitets- 

och validitetstestade instrument. 

Kvasi-experimentell studie 

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och validitetstestade 

instrument. Tveksamma statistiska metoder. 

Icke-experimentell studie 

Stort konsekutivt patientmaterial som är väl beskrivet. Lång upp-

följning. 

Icke-experimentell studie 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt beskrivet och 

analyserat med tveksamma statistiska metoder. 

 

 

 

 


