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Sammanfattning 

 
Inledning Skiftarbete påverkar dygnsrytmen. Vid, exempelvis, nattarbete störs dygnsrytmen, 

något som kan medföra negativa effekter på hälsan, sjuksköterskor är en speciellt utsatt grupp 

inom vården då de ofta arbetar skift. 
 

Syfte Syftet med litteraturstudien var att utforska hur sjuksköterskor påverkas av skiftarbete 

och vilka effekter skiftarbete kan ha på sjuksköterskors hälsa. 
 

 

Metod Arbetet genomfördes som en litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt, 

där 10 vetenskapliga artiklar valdes ut från databaserna Academic Search Elite, CINAHL och 

MEDLINE. De granskades, analyserades, resultat sammanfattades och slutsatser drogs. 

 

Resultat Många sjuksköterskor, ofta oberoende av vilken typ av skiftarbete de har, lider av 

bland annat sömnlöshet, trötthet, utmattning och mag-och tarmproblem. För kort vila mellan 

arbetspassen och arbetsbörda nämns i flera artiklar som bidragande orsaker till problemen. 
 

Diskussion För kort vila mellan arbetspassen kan vara en stor bidragande orsak till 

problemen, dygnsrytm och skiftarbete i sig kanske inte påverkar hälsan lika negativt som kort 

vila och för lite tid för återhämtning.  
 

Nyckelord: Skiftarbete, sjuksköterskor, hälsa, sömn, vila 

 

Abstract 
 

Introduction Shift work affects the circadian rhythm. Working night shift can, for instance, 

result in a disrupted circadian rhythm, which can have adverse effects on health. Nurses are a 

particularly vulnerable group in health care since they often work shifts. 
 

Purpose The purpose of this study was to explore how nurses are affected by shift work and 

what effects of shift work can have on nurses' health. 
 

Method The work was carried out as a literature review with a systematic approach, in which 

10 scientific articles were selected from the databases; Academic Search Elite, CINAHL and 

MEDLINE. The articles were examined, analyzed, results were summarized and conclusions 

were drawn. 
 

Results Many nurses, often regardless of the type of shift work they have, suffer from 

insomnia, fatigue and gastrointestinal problems. Short rest between shifts and workload is 

mentioned in several articles as cause to the problems. 
 

Discussion Short rest between shifts can be a major contributing factor to the problems, 

circadian rhythm and shift work itself may not affect health as much as short rest and too little 

time for recovery in between shifts. 
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Bakgrund 

 

Arbetsplatsen är en viktig hälsofrämjande arena där många vuxna individer spenderar en stor 

del av sin tid (Naidoo & Wills, 2009). Det kan vara av stor vikt att investera i arbetarnas 

hälsa, inte endast för arbetarna själva, utan även för företaget då det kan gynnas av en god 

psykisk och fysisk hälsa hos sina anställda och de anställda även kan nå sin fulla potential om 

deras hälsa är god. Dock kan vissa anställda vara mer i riskzonen för att drabbas av diverse 

åkommor och problem med hälsan, nämligen skiftarbetare (Stressforskningsinstitutet, 2010). 

Möjligtvis kan det finnas en koppling mellan olika hälsoproblem och skiftarbete, däribland 

trötthet och koncentrationssvårigheter. De avvikande sömntiderna och den omställning som 

krävs av arbetarna att vända på dygnet kan vara något som påverkar arbetarnas hälsa negativt 

och som även inverkar på hur väl de kan utföra sitt arbete (Stressforskningsinstitutet, 2010). 

 

Skiftarbete – Innebörd och anledningar 

 

Skiftarbete består huvudsakligen av två varianter, två och tre-skift, vilket innebär växling 

mellan dag- och kvällsskift respektive nattskift som komplimenterar morgon-och kvällskiften. 

Det förekommer även fyr, fem och sex-skift, samt även tvåskiftsystem med 

komplimenterande nattskift (Stressforskningsinstitutet, 2010). Jour och beredskap 

förekommer även det och innebär att den anställde är tillgänglig när som helst under vissa 

tider. Något som tillsammans med verksamhetsanpassade arbetstider enligt 

Stressforskningsinstitutet (2010) är vanligt inom vården, där bemanningen är anpassad efter 

verksamhetens behov. Enligt Stressforskningsinstitutet (2010) är det inte klarlagt hur många 

som arbetar skift idag, dock framgick det under 2002 års undersökning, utförd av EU och 

deras European Labour Force Survey (EU-LFS), att 24 procent av Sveriges arbetsföra 

befolkningen hade arbetstider som innefattade skiftarbete. Åtta procent av skiftarbetarna 

arbetade natt, innefattande permanent nattskift och roterande mellan dag, kväll och natt 

(Stressforskningsinstitutet, 2010). 

 

Anledningarna till att arbeta skift kan vara många, dock kan en stor anledning vara på grund 

av hur det moderna samhället ser ut. Idag är det bland annat flera industrier och fabriker som 

alltid producerar varor och som aldrig släcks ned, för att maximera produktion och vinst, 

samtidigt som det är av stor vikt att vissa tjänster, så som sjukvård, brandbekämpning och 

polis måste finnas tillgängliga vid alla tider. Det kan även vara så att många lockas av löfte 

om högre lön vid skiftarbete, vilket är vanligt förekommande, samt om en ökad fritid och tid 

med familj och vänner (Plain Language about shift work, 1997). 

 

Skiftarbete och dess inverkan på hälsa 

 

Enligt Stressforskningsinstitutet (2010) är vanliga problem hos skiftarbetare bland annat 

sömnbrist och trötthet, något som kan leda till försämrad koncentrationsförmåga och risk för 

olyckor på arbetsplatsen. En ökad risk för att utveckla hjärt och kärlsjukdomar, tarmbesvär 

och vissa cancerformer är även det något som är förknippat med skiftarbete enligt 

Stressforskningsinstitutet (2010). Då sömnen är viktig för kroppens återhämtning och en 

kronisk sömnbrist kan bidra till de nämnda problemen. Det framgår även av 

Stressforskningsinstitutet (2010) att skiftarbetare är mer utsatta för mag-och tarmproblem, 

framförallt nattarbetare framförs som de mest utsatta, av bland annat magsår, förstoppning 

och gaser. Vilket kan, enligt Stressforskningsinstitutet (2010), sannolikt bero på att mönstret 
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för födointag vid skiftarbete är oregelbundet, samtidigt som dygnsmönstret för magenzymer 

och tarmrörelser inte stämmer överens med mönstret för sömn och vakenhet. Dock är det 

osäkert om de uppräknade besvären har något att göra med skiftarbetet i sig, eller om det är 

arbetsmiljön som orsakar problemen. I en studie av Tomoyuki & Toshiaki (2014) där 

japanska män undersöktes framgår det att 2-skiftarbete kan vara en riskfaktor till att utveckla 

metaboliskt syndrom, något som även nämns i stressforskningsinstitutets (2010) rapport. 

Metaboliskt syndrom kännetecknas bland annat av insulinresistens, förhöjda blodfetter och 

kan bidra till diabetes typ -2, vilket i sin tur kan bidra till ökad risk för hjärt och 

kärlsjukdomar (stressforskningsinstitutet, 2010). 

 

Skiftarbete och dess inverkan på sömn 

 

 Sömn är även det något som kan komma att påverkas vid skiftarbete och är enligt 

Vårdguiden (2013) livsviktigt för kroppens återhämtning och nödvändigt för att hjärnans 

celler ska kunna återhämta sig och fungera normalt. Enligt Stressforskningsinstitutet (2010) 

har ett samband mellan sömnsvårigheter och nattarbete kunnat utrönas och genom 

undersökningar har det kunnat påvisas att de individer som börjat arbeta natt upplevde ökade 

sömnstörningar, medan de individer som slutat arbeta natt istället upplevde minskade 

sömnstörningar. Även i en norsk studie av Nielsen, Hystad & Eid (2016) framgår det att 

skiftarbete kan påverka hälsan negativt. I studien framgår det att skiftarbetare påvisar mer 

sömnproblem än dagtidsarbetare, vilket kan vara orsakat av fysiologiska svårigheter för 

arbetarna att anpassa kroppen till olika sömnrutiner och att hela tiden försöka ändra 

dygnsrytmen. Enligt Nielsen et al. (2016) kan liknande byte av sömnrutinerna medverka till 

ökad trötthet och även till tarmbesvär. 

 

Dygnsrytmen kan påverka hälsan hos de som arbetar skift och vara den bidragande orsaken 

till bland annat sömnsvårigheter. Att arbeta då man egentligen borde sova har hos de flesta en 

negativ effekt och kan komma att påverka hälsan (Arbetsmiljöverket, 1980). Dygnsrytmen 

kan kallas för “kroppens inre klocka”, vilken bland annat styrs av ljus, mörker, 

kroppstemperatur och ämnesomsättning. De kroppsliga funktionerna följer dygnsrytmen och 

hormonet melatonin, vilket bidrar till sömnighet och som utsöndras från tallkottkörteln, är 

som lägst under dagen och som högst under kvällen, vilket bidrar till trötthet under kvällen 

och ett behov av att sova på natten (Plain Language about shift work, 1997). Nattarbetare 

tvingas vara vakna under natten, när deras “inre klocka” egentligen säger att de ska sova, 

något som kan påverka sömnkvaliteten, vilket i sin tur bland annat kan bidra till ökad trötthet 

(Plain Language about shift work, 1997). 

 

Skiftarbete i vården 

 

Enligt Stressforskningsinstitutet (2010) är arbetstiderna inom vård och omsorg något 

annorlunda än de inom andra yrken utanför vården, då det inom vård och omsorg ofta 

förekommer jourarbete. Vid jourarbete förekommer ofta långa arbetspass och nattarbete och 

det som i början innebar personal i beredskap för att i enstaka fall arbeta vid behov, innebär 

idag ibland en förlängning av dagskiftet (Stressforskningsinstitutet, 2010). Enligt 

Stressforskningsinstitutets rapport (2010) nämns bland annat jourarbete, oregelbundna 
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arbetstider och nattarbete som något som kan bidra till trötthet och sömnproblem hos 

vårdpersonal. Sjuksköterskor utgör en grupp inom vårdsektorn och som kan påverkas av de 

typer av skiftarbete som tillämpas inom vården. I en studie utförd i Taiwan av Shao, Chou, 

Yeh & Tzeng (2010), kunde bland annat ett samband mellan skiftarbete hos sjuksköterskor 

kopplas till sämre sömnkvalitet. Något som i sig även kunde kopplas direkt till sämre upplevd 

livskvalitet, quality of life, hos de medverkande sköterskorna. Enligt Stressforskningsinstitutet 

(2010) har skiftarbete hos sjuksköterskor kunnat uppvisa samband med bland annat 

sömnstörningar, utmattning och depression. I en studie av An, Schernhammer, Qi & Hu 

(2011) framgick det även att de sjuksköterskor som har arbetat roterande skift under en längre 

tid är de som är mest benägna att utveckla diabetes typ -2, något som kunde tänkas vara 

kopplat till en störd dygnsrytm. Att utforska hur och varför sjuksköterskor påverkas av 

skiftarbete skulle kunna bidra till en bättre hälsa hos sköterskorna, då det kan resultera i en 

ökad förståelse till vad som orsakar problemen och därmed även hur de kan motverkas. 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att utforska hur sjuksköterskor påverkas av skiftarbete och 

vilka effekter skiftarbete kan ha på sjuksköterskors hälsa. 

 

Metod 

 

Design 

 
En systematisk litteraturstudie är en vetenskaplig metod som beskriver kunskapsläget och är 

den bästa metoden för att studera specifika områden, ge vetenskapligt stöd för att 

rekommendera en viss behandling eller åtgärd och vad som är mest effektivt, exempelvis 

gällande behandling av en viss sjukdom (Forsberg & Wengström, 2003). Den systematiska 

litteraturstudien innebär att den litteratur som undersöks bland annat har klart formulerade 

frågeställningar och att studierna är kvalitetsbedömda. I en systematisk litteraturstudie ingår 

även i kriterierna att studien ska innehålla tydliga exklusion och inklusionskriterier, vilket kan 

underlätta sökprocessen. Definitionen av en systematisk literaturstudie beskrivs av Forsberg 

och Wengström (2003) som att den utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras 

systematiskt bland annat genom att identifiera, värdera och analysera relevant forskning. 

Metoden i examensarbetet innefattar ett systematiskt tillvägagångssätt, som dock inte är lika 

omfattande som en systematisk litteraturstudie. Det som användes i arbetet var en integrativ 

litteraturöversikt, vilket innebär att data reduceras, kategoriseras, slutsatser dras och material 

från primära källor används (Whittemore och Knafl, 2005), i examensarbetet med syftet att 

utforska hur sjuksköterskor påverkas av skiftarbete och vilka effekter skiftarbete kan ha på 

sjuksköterskors hälsa. 
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Datainsamling och urval 

 
De databaser som har använts i arbetet är Academic Search Elite, på grund av databasens 

stora urval, något som kan underlätta i sökprocessen då fler artiklar med relevant innehåll kan 

finnas. Även om databasen har ett stort urval av kategorier går det att finna många artiklar 

rörande hälsa. Även CINAHL är en databas som har använts, då databasens fokus ligger på 

vård och vårdyrken, något som är relevant för studien. Databasen Medline har även använts, 

då databasens fokus ligger på biomedicin och vård (Forsberg & Wengström, 2003). I 

litteratursökningen användes boolesk sökteknik i båda databaserna, vilket innebär att 

sökoperatorer så som AND, OR och NOT kan användas i kombination med de sökord som 

valt. I arbetet har operatoren AND använts då sökorden kopplats ihop och resultaten blivit 

mer exakta. Båda könen inkluderades i sökningarna och även alla åldrar, då det inom 

vårdsektorn arbetar både män och kvinnor i olika åldrar och ingen jämförelse mellan kön och 

ålder skulle göras i arbetet. Alla språk inkluderades i sökningarna alla länder även 

inkluderades och en översättning lätt kan göras, detta då önskan var att få fram så många och 

relevanta artiklar som möjligt, oavsett språk. Vetenskapliga artiklar som publicerats under de 

senaste 10-5 åren har sökts igenom i databaserna Academic Search Elit och CINAHL. 

Kombinationer av sökningar innefattande sökorden “shift work”, “nurses”, “circadian 

rhythms” och “sleep” har använts tillsammans med den booleska operatoren AND. Genom 

dessa sökningar har artiklar hittats och av dessa valdes 10 vetenskapliga artiklar ut som har 

granskats utifrån inklusionskriterier. Så som att artiklarna ska ha godkänts av en etisk 

kommité, vara peer rewieved, de ska vara publicerade under de senaste 10 åren, artiklarna ska 

innefatta variabler så som “nurses”, “sleep”, “circadian” och skiftarbetets påverkan på 

sjuksköterskors hälsa. Om artiklarna ej gick att finna i fulltext format i de använda 

databaserna, användes sökmotoren Google Scholar Exklusionskriterier i arbetet är artiklar 

som inte godkänts av en etisk kommité, inte är peer rewieved. artiklar vars innehåll inte 

innefattar sjuksköterskor och någon form av skiftarbete, artiklar som är äldre än 10 år. De 

sökord och databaser som använts går att finna i tabellen nedan, även hur många abstracts och 

artiklar som lästs och hur många artiklar som valdes ut. 
 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Artiklar 

hämtade 

Academic 

Search Elite 

Shift work AND 

nurses AND sleep 

disturbance 

9 3 1 1 05-08-16 

Academic 

Search Elite 

Shift work AND 

nurses AND 

problems 

61 7 3 1 05-08-16 

Academic 

Search Elite 

Shift work nurses 

AND circadian 

cycle AND sleep 

1 1 1 1 05-08-16 

Academic 

Search Elite 

Nurses AND shift 

work AND sleep 

97 14 3 2 05-08-16 

Academic 

Search Elite 

Nurses AND shift 

work disorder 

AND sleep 

8 2 1 1 05-08-16 

CINAHL Shift work AND 34 10 4 1 05-09-16 
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nurses AND 

circadian 

CINAHL Shift work AND 

nurses AND 

circadian rhythms 

AND sleep 

23 5 3 1 05-09-16 

CINAHL Shift work AND 

nurses AND sleep 

77 6 2 1 05-03-16 

MEDLINE Shift work AND 

health 

30 7 4 1 05-03-16 

 

 

Analys 
 

Datan som erhållits från de vetenskapliga artiklarna har analyserats, bland annat genom att 

finna teman, gemensamma nämnare och likheter och skillnader mellan artiklarna och 

resultaten har senare sammanställts (Forsberg & Wengström, 2003). Reduktion av data har 

även förekommit, vilket innebär att innehållet i artiklarna har förenklats och artiklarnas 

”fokus” har tagits ut, vilket innebär att det viktigaste i artiklarna har framställts tydligare och 

slutsatser enklare har kunnat dras. De utvalda artiklarna lästes igenom i sin helhet flera gånger 

och relevant information antecknades för var och en av artiklarna, för att sedan jämföras och 

granskas med varandra. Skiftarbete och hälsa hos sjuksköterskor var utgångspunkter för 

analysen och resultaten i artiklarna granskades sedan i förhållande till syftet med 

litteraturstudien för att tydligt kunna se koppling mellan de erhållna resultaten och syftet med 

studien. Vid analys av de utvalda artiklarna framkom det att hälsan, framförallt sömnen, hos 

sjuksköterskorna påverkas av skiftarbete, att dygnsrytm kan påverka sömnen, att vila mellan 

skift har stor inverkan på hälsan och även att arbetsbörda har stor betydelse för hälsan. Utifrån 

analysen valdes fyra temaområden ut för litteraturöversikten där skiftarbetes inverkan på 

sjuksköterskors hälsa granskades närmare. Artiklarna granskades även efter vetenskaplig 

standard, vilket innebär att de har publicerats i en vetenskaplig tidsskrift, att de har blivit 

förhandsgranskade, samt att de följer IMRaD med introduktion, metod, resultat och 

diskussion.  

 

Etik 

 
De artiklar som använts i litteraturstudien har granskats och blivit godkända av en etisk 

kommité, de följer även de etiska riktlinjer som framkommit av Helsingforsdeklarationen 

(Forsberg & Wengström, 2003), något som bland annat innebär att författarna tagit hänsyn till 

de deltagandes välmående under de utförda studierna och att de deltagit av fri vilja. Analysen 

av artiklarna har även gjorts objektivt och de artiklar vars resultat motsäger syftet i 

litteraturstudien har inte uteslutits, något som även det är av stor vikt för en god etik enligt 

Forsberg & Wengström (2003). De källor som använts har även refererats till och presenteras 

i referenslistan utifrån referenssystemet American Psychological Association, APA. 
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Resultat 

 

Resultatet av litteraturstudien resulterade i fyra temaområden; Skiftarbete sömn och hälsa, 

arbetsbörda och scheman, vila mellan skift och dygnsrytm och sömnlöshet. En kort 

beskrivning av artiklarna och sammanställning av artiklarnas resultat, samt antal deltagande 

och plats för studie presenteras i en artikelöversikt nedan. 
 

Författare 

och år 

Plats för studien 

och kort 

beskrivning 

Antal 

deltagande 

Resultat 

Mendes, S.S., & 

Figueiredo de 

Martino, M.M. 

2012 

Portugal, 

Syftet var att 

identifiera symptom 

relaterade till 

skiftarbete i vården 

kopplat till gererellt 

hälsotillstånd och 

sömn 

136 Mental & fysisk hälsa påverkad 

oberoende av skift, huvudvärk, 

förstoppning, gaser mer vanligt 

hos nattskiftarbetarna, sömnen 

möjligtvis påverkad av 

arbetsbörda. 

Chan, M.F. 2009 Hongkong, 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

upplevda sömnkvalitet 

och undersöka faktorer 

kopplade till 

otillräcklig sömn 

163 70%  upplevde otillräcklig 

sömn. Äldre sköterskor, de med 

mag-och tarmproblem, högre 

arbetsbörda och upplevd dålig 

sömnkvalitet var riskfaktorer 

kopplade till otillräcklig sömn 

Flo, E., Pallesen, 

S., Akerstedt, 

T., Magerøy, N., 

Moen, E.B., 

Grønli, J.,… 

Bjornvatn, B. 

2013 

Norge, 

Syftet var att 

undersöka kopplingen 

mellan skiftrelaterade 

sömnproblem och 

arbetsschema hos 

sjuksköterskor 

1586 Sömnproblem rapporterades i 

alla skift, sömnproblem och 

trötthet mer förekommande vid 

roterande skift, speciellt vid 3-

skift. 

Hsieh, M.L., Li, 

Y-M., Chang, E-

T., Lai, H-L., 

Wang, W-H., & 

Wang, S-C. 

2011 

Taiwan, 

Studien undersökte 

kopplingen mellan 

roterande skiftarbete 

och sömnlöshet hos 

sjuksköterskor 

661 Yngre sköterskor upplevde mer 

sömnproblem, arbetsatmosfär, 

depression och ångest kopplat 

till sömnproblem. Stress på 

arbetsplatsen och störd 

dygnsrytm tänkbar orsak till 

faktorer kopplade till 

sömnproblem. 

Sveinsdóttir, H. 

2006 

Island, 

Syftet var bland annat 

att beskriva och 

jämföra självbedömd 

sömnkvalitet, hälsa 

och arbetsmiljö hos 

348 Sjuksköterskorna upplevde 

sällan problem angående sömn 

och övrig hälsa, dock uppvisade 

sköterskor med roterande 

 dag/kväll-skift mer mag-och 

tarmproblem och 
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sjuksköterskor med 

olika former av 

skitarbete. 

muskuloskeletala problem, en 

möjlig orsak kan vara för litet 

vila mellan arbetspassen. 

Lin, S-H., Liao, 

C., Chen, M-Y., 

& Fan, J-Y. 

2014 

Taiwan, 

Syftet var att 

undersöka det 

nuvarande läget hos 

skiftarbetande 

sjuksköterskor i 

Taiwan och hur 

skiftarbete påverkar 

stress, sömnkvalitet, 

självuppfattad 

hälsostatus. 

266 Resultaten visade på alla 

sköterskor upplevde 

sömnproblem, jobbstress och 

upplevde sin hälsa som måttlig, 

oavsett andel skiftarbete. 

Jobbstress var direkt kopplad 

till sämre sömn och 

självupplevd hälsa. Arbetsbörda 

möjlig orsak till sömnproblem 

och hälsostatus. 

Eldevik-

Fagerbakke, M., 

Flo, E., Moen, 

E.B., Pallesen, 

S., & Bjornvatn, 

B. 2013 

Norge, 

Syftet var att se om 

11h ledigt (quick 

returns) mellan 

arbetsskift vid 

skiftarbete hos 

sjuksköterskor kan 

kopplas till 

sömnlöshet, trötthet, 

utmattning, ångest och 

depression. 

1990 En tydlig koppling mellan kort 

vila mellan skiften och 

sömnlöshet, trötthet och 

utmattning kunde urskönjas. 

Ångest och depression var 

däremot inte kopplat till kort 

vila (quick returns). 

Flo, E., Pallesen, 

S., Magerøy, N., 

Grønli, J., 

Nordhus, I.H., 

& Bjornvatn, B. 

2012 

Norge, 

Syftet var att 

undersöka prevalensen 

av ”shift work 

disorder” (SWSD) hos 

ett antal 

sjuksköterskor. 

1968 Andelen som uppvisade 

symptom på SWSD var hög, 

högst prevalens vid arbete 

involverande nattskift, även 

skift utan natt uppvisade 

symtom på SWSD. Bland annat 

var ålder, antal nattskift över de 

senaste 12 månaderna, 

arbetsschema och 11 h vila 

mellan pass associerade till shift 

work disorder. 

Korompeli, A., 

Chara, T., 

Chrysoula, L., 

& Sourtzi, P. 

2013 

Grekland, 

Syftet var att 

undersöka faktorerna 

kopplade till 

sömnproblem hos 

sjuksköterskor som 

arbetar oregelbundna 

skift. 

365 Kvinnliga sköterskor med 

kronisk utmattning hade mer 

sömnsvårigheter oberoende av 

skift, de sköterskor med över 18 

års arbetserfarenhet och de som 

hade familj att se efter upplevde 

mer sömnproblem. 

Clendon, J., & 

Walker, L. 2013 

Nya Zeeland, 

Syftet var att 

undersöka upplevelser 

av skiftarbete hos 

sjuksköterskor födda 

3273 Skiftarbete passade somliga, 

dock upplevde många skadliga 

effekter på familjeliv och 

socialt liv, trötthet var ett 

problem för vissa som 
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före 1960. påverkade deras hälsa. 

Arbetsschema hade även det 

betydelse, plötsliga ändringar i 

schemat ansågs skadliga. 

 

 

Skiftarbete sömn och hälsa 

 
I samtliga artiklar har ett samband mellan skiftarbete och trötthet kunnat urskönjas hos 

sjuksköterskor. I en studie av Flo et al. (2013) användes ”Bergen shift work sleep 

questionnaire” (BSWSQ) för att undersöka förhållanden mellan skiftrelaterad trötthet och 

arbetsscheman. Av resultaten framgick det att de sköterskor som arbetade roterande skift, i 

synnerhet 3-skift, påverkades mest och led ofta av trötthet. I studien framgick även att 

permanent nattskift inte hade lika omfattande inverkan på trötthet och sömnlöshet som 3-

skiftarbete hos sjuksköterskorna. Av de deltagande var det 70% av sköterskorna, vilka 

arbetade 3-skift, som rapporterade att de var ”ofta” eller ”alltid” drabbade av trötthet eller 

sömnighet och 41% av de sköterskor som arbetade permanent nattskift rapporterade att de var 

”ofta” eller ”alltid” drabbade av trötthet eller sömnighet. I en studie av Chan (2009) framgick 

det även att av de 163 sjuksköterskor som deltagit i studien, i vilken sjuksköterskors 

sömnkvalitet undersöktes, led 70% av otillräcklig sömn. Riskfaktorer kopplade till otillräcklig 

sömn var enligt Chan (2009) bland annat hög arbetsbelastning och en högre ålder. I en studie 

av Hseih, Li, Chang, Lai, Wang & Wang (2011) deltog 661 sköterskor i åldrarna 21-62, en 

koppling mellan roterande skift och sömnlöshet och trötthet kunde finnas med hjälp av 

”Pittsburgh sleep quality index” där de deltagande fick besvara frågor angående sömn och 

sömnvanor. I studien framgick det att 59% av de deltagande sjuksköterskorna, främst yngre, 

led av sömnlöshet och trötthet. Trötthet var även det något som i studien kunde kopplas till 

ångest och depression hos sköterskorna. Även i en studie av Korompeli, Chara, Chrysoula & 

Sourtzi (2013) framgick det att skiftarbete påverkade hälsan och bidrog till trötthet hos de 

deltagande sjuksköterskorna. De sköterskor som arbetade roterande skift rapporterades lida av 

sömnsvårigheter i större grad än de som arbetade dag, sömnsvårigheter var även kopplat till 

utmattning. Samtidigt som antalet år de deltagande arbetat hade betydelse för hur och om de 

påverkades av skiftarbete. De sköterskor som hade stort ansvar i familjelivet upplevde mer 

sömnproblem än de som, till exempel, inte hade några barn. I studien kunde ett samband 

mellan ju fler barn att ta hand om i hushållet, desto mer sömnproblem urskönjas. Även de 

sköterskor som hade mer än 18 års arbetserfarenhet var de som upplevde mest sömnproblem. 

Däremot framgick det i en studie av Sveinsdóttir (2006) att de flesta sköterskor i studien inte 

upplevde några problem gällande sömn, i samma studie framgick det dock att de sköterskor 

som arbetade roterande dag/kväll-skift upplevde mer mag-och tarmproblem och problem med 

rörelseapparaten, jämfört med de sköterskor som arbetade permanent dag eller roterande 

dag/kväll och natt-skift. Andra symptom kopplade till skiftarbete hos sjuksköterskor kan vara 

huvudvärk, förstoppning och gasighet, symptom som dock är mer förekommande hos 

nattskiftarbetare (Mendes & Figueiredo de Martino, 2012). I studien av Mendes och 

figueiredo de Martino (2012) framgick det även att ingen större skillnad mellan typen av 

skiftarbete och hälsa kunde urskönjas, hälsan påverkades oavsett skifttyp. En studie av Flo et 

al. (2012), undersökande 1968 sjuksköterskor, visade på att en tredjedel av de deltagande 

sköterskorna led av “shift work disorder”, som kännetecknas av sömnlöshet och trötthet då 

arbetsscheman överlappar varandra och arbetstid ligger på egentlig tid för sömn för den 

anställde (Flo et al. 2012).  
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Arbetsbörda och Scheman 

 

I flera av studierna visade det sig även att trötthet och andra fysiska och psykiska symptom, 

hos sjuksköterskor som arbetar skift, kan vara ett resultat av hög arbetsbörda. Enligt Hseih et 

al. (2011) är det inom vårdsektorn vanligt med högt tempo och mycket att göra för 

personalen, då det inom vårdyrket är viktigt med tillgänglighet alla dygnets timmar. Samtidigt 

som arbetet kräver hög skicklighet. Vilket, enligt Hseih et al. (2011), bland annat kan 

resultera i stress och ökade arbetstider för de anställda. Atsmosfären på arbetsplatsen kan vara 

något som, tillsammans med känsla av depression och ångest hos de anställda, bidrar till 

sömnlöshet (Hsieh et al. 2011). I en tvärsnittsstudie av Lin et al. (2014) där 266 sköterskor i 

Taiwan deltog framgick det att sköterskorna upplevde måttlig jobbstress, men också att 

jobbstress i sig var direkt kopplat till sämre sömnkvalitet och att ju mer jobbstress 

sköterskorna utsattes för, desto sämre blev sömnkvaliten. Arbetsschema och arbetsbörda var 

tänkbara orsaker till stress och något som därmed kunde leda till sämre sömn hos de anställda. 

Kompetens framgick i studien som det allra mest stressframkallande, möjligtvis på grund av 

en ökad arbetsbörda i och med en stor kompetens inom yrket (Lin et al. 2014). Även enligt 

Clendon och Walker (2013) kunde arbetsschema vara något som påverkar hälsan negativt, i 

studien framgick det att dåligt planerade arbetstider kunde bidra till trötthet bland annat. I 

studien som utfördes i Nya Zeeland deltog sköterskor som var födda efter 1960, då de utgör 

en stor grupp av de arbetande sköterskorna i landet. Deras upplevelser av skiftarbete 

rapporterades med hjälp av en anonym online undersökning. Av resultaten i studien framgick 

det att plötsliga ändringar i schemat från natt till dag, exempelvis, ansågs vara extra skadliga 

och var en riskfaktor till att drabbas av försämrad sömn och trötthet (Clendon & Walker, 

2013). 

 

Vila mellan skift  

 
Arbetsschema och arbetsbörda ansågs i flera av studierna vara skadliga och möjliga orsaker 

till, exempelvis, trötthet och utmattning. Bland annat i en studie av Mendes och Figueiredo de 

Martino (2012). Men inte endast dessa faktorer kan komma att påverka hälsan hos 

sjuksköterskor. Något som även framgick i, bland annat, en tvärsnittsstudie av Sveinsdóttir 

(2006) utförd på Island där 348 sjuksköterskor deltog i en enkät, var att kort vila mellan 

arbetspassen även det kan vara något som kan komma att påverka hälsan negativt. De 

sköterskor som arbetade roterande dag/kväll-skift var bland de som upplevde mest mag-och 

tarmproblem, så som halsbränna, uppblåsthet och förstoppning. Något som enligt Sveinsdóttir 

(2006) kunde bero på alltför kort vila mellan arbetspassen. Ytterligare exempel på hur viktigt 

vila mellan arbetspassen är, framgick i en studie av Eldevik-Fagerbakke et al. (2013) utförd 

med hjälp av frågeformulär innehållande instrument som mätte sömnlöshet (Bergen Insomnia 

Scale), sömnighet (Epworth Sleepiness Scale), utmattning (Fatigue Questionnaire) och ångest 

och depression ( Hospital Anxiety and Depression Scale). I studien kunde ett samband mellan 

mindre än 11 timmars vila mellan arbetspassen (quick returns) och sömnlöshet, trötthet och 

utmattning påvisas. I studien framgick det även att kort vila mellan arbetspassen var mer 

associerat till och hade större betydelse för att drabbas av sömnlöshet än nattarbete. Att arbeta 

med ”quick returns” var även populärt bland många av sköterskorna då den komprimerade 

arbetstiden kunde innebära längre viloperiod mellan arbetspassen. Nattarbete i sig behöver 

inte innebära minskad sömn, däremot kan för kort vila mellan skift betyda att sköterskornas 

tid för vila och återhämtning minskar drastiskt, samtidigt som möjligheter till att utföra 

aktivitetet utanför arbetet också minskar. För kort vila mellan passen kan även vara kopplat 

till en orolig och otillräcklig sömn, samtidigt som en för kort vila även kan komma att 
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påverka dygnsrytmen, en diskrepans i dygnsrytmen kan i sig bland annat medföra en orolig 

nattsömn (Eldevik-Fagerbakke et al. 2013).  

 

Dygnsrytm och sömnlöshet 

 
 Dygnsrytmen påverkar kroppen på många områden och en störd dygnsrytm kan komma att 

bidra till bland annat sömnlöshet. Sömnlöshet, insomnia, defineras av Hseih et al. (2011) som 

bland annat en ökad oförmåga att somna, orolig sömn, svårigheter att fungera normalt dagtid 

och liknande symptom som varat i minst 4 veckor. I studien av Hseih et al. (2011) framgick 

det att skiftarbete i sig kan vara en bidragande faktor till att drabbas av sömnlöshet, 

förmodligen på grund av en störd dygnsrytm som kan uppkomma på grund av skiftarbete. 

Dock framgick det i studien av Sveinsdóttir (2006), där självmätt hälsa hos sjuksköterskor 

undersöktes genom en enkät besvarande frågor om bland annat företagshälsa, sömnkvalitet, 

sjukdomsupplevelse och arbetsmiljö, att många sköterskor inte upplevde att deras hälsa 

påverkades av att arbeta skift och att det inte verkade som om deras dygnsrytm påverkades 

negativt av skiftarbete.  
 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 

 
Litteraturstudiens syfte var initialt att undersöka skiftarbetes påverkan på sjuksköterskors 

sömn. Men då det senare visade sig att många studier även tar upp andra hälsorelaterade 

problem, omformulerades syftet till att utforska hälsan överlag hos skiftarbetande 

sjuksköterskor. Dock var sömn och sömnbesvär relaterade till skift det övergripande 

innehållet i många av de använda vetenskapliga artiklarna och kanske hade övriga 

hälsoproblem kunnat uteslutas för att endast fokusera på sömn, för att göra litteraturstudien 

mer specifik och ”avsmalnad”. I studien har databaserna Academic Search Elite, CINAHL 

och MEDLINE använts, på grund av att CINAHL och MEDLINE inriktar sig på vård, hälsa 

och medicin (Forsberg & Wengström, 2003), vilket var relevant för litteraturstudien. 

Academic Search Elite användes då fler resultat kunde fås fram på grund av ett brett spektra 

av ämnen i databasen. Av dessa databaser var ASE den databas som gav flest resultat och de 

mest relevanta. Något som underlättade för sökningen av artiklarna. då det fanns ett stort 

utbud att välja från, även om inte alla artiklar innefattade de kriterier som var nödvändiga för 

litteraturstudien. Kanske skulle användandet av fler databaser kunnat bidra till mer artiklar att 

välja mellan, dock är inte alla databaser lika “breda” som ASE eller inriktade på just vård och 

hälsa som CINAHL och MEDLINE, vilket ändå hade kunnat försvåra sökandet av relevanta 

artiklar. Sökkriterierna innefattade bland annat att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år, 

något som bidrog till “färska” studier, vilket kan vara positivt då många arbetsplatser inte ser 

ut som de gjorde för 20 år sedan. Dock kan flera intressanta studier ha missats på grund av 

ålderskriteriet och kanske kunde användandet av äldre artiklar bidragit till en ökad insikt i hur 

arbetet kan kunde se ut inom vården, en jämförelse mellan då och nu hade kunnat göras för att 

se om det finns några skillnader mellan skiftarbete inom vården för över 20 år sedan och hur 

det ser ut idag. Dock kan det tänkas att det egentligen inte är så stor skillnad mellan 

skiftarbete i vården idag och för mer än 10 år sedan, så kanske hade inte resultaten heller 

påverkats nämnvärt om artiklar äldre än 10 år använts i litteraturstudien. Två artiklar valdes 

bort på grund av ålderskriteriet, de kan ha varit relevanta för studien, dock var artiklarnas 

innehåll sådant som inte skulle ha påverkat studiens resultat nämnvärt i vilket fall. Artiklarna 
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behandlade sådant som även gick att finna i andra, nyare studier. Vissa artiklar kunde inte 

heller finnas i gratis fullformat i de databaser som användes, dock kunde de finnas med hjälp 

av Google Scholar i fullformat.  

 

Resultatdiskussion 
 

I samtliga av de utvalda artiklarna kunde ett samband uppvisas mellan skiftarbete och negativ 

inverkan på hälsan. Även om sömnproblem och trötthet var de symptom som var vanligast 

förekommande hos de sjuksköterskor som hade någon form av skiftarbete, förekom även 

andra fysiska symptom så som uppsvälldhet, gaser och matsmältningsproblem hos sköterskor 

i flera av studierna. Den negativa inverkan på hälsan som skiftarbete kan tänkas bidra till 

kopplades i flera av studierna till en rubbad dygnsrytm, men också till alltför lite vila mellan 

arbetspassen, vilket bland annat framgår i studien av Flo et al. (2012) Även arbetsbörda och 

arbetsschema var i flera av studierna tänkbara faktorer till exempelvis trötthet och utmattning 

inom vården, samtidigt som stress också det nämndes som en tänkbar faktor enligt Hseih et al. 

(2011) och Lin et al. (2014). I studien av Lin et al. (2014)  framgick det att ingen direkt 

skillnad mellan typ av skiftarbete och påverkan på hälsan kunde påvisas, även vissa 

dagtidsarbetare var drabbade av symptom som ofta är kopplade till exempelvis nattarbete och 

roterande skiftarbete. I studien av Eldevik-Fagerbakke et al. (2013)  framgick det att vikten av 

vila mellan passen betyder mer för hälsan än att undvika nattarbete. Likande samband kunde 

finnas i en studie av Flo et al. (2012), där mindre än 11 timmar mellan arbetspassen var 

kopplat till bland annat sömnlöshet och ångest. Något som kan innebära att det i själva verket 

inte är skiftarbete och en rubbad dygnsrytm i sig som är skadligt, utan kombinationen av att 

arbeta skift och alltför kort vila mellan arbetspassen. 

 

Något som understryks ytterligare med hjälp av studien av Sveinsdóttir (2006) där det 

framgick av resultaten att många sköterskor inte upplevde några märkbara negativa effekter 

på deras sömn på grund av skriftarbete, men att många däremot påverkades negativt av för 

litet vila mellan passen. Även enligt folkhälsomyndigheten (2013) är återhämtning och vila 

mellan arbetspassen viktigt, enligt folkhälsomyndigheten (2013) kan brist på återhämtning 

mellan arbetspass leda till bland annat sömnstörningar och utmattningssyndrom. Vilket kan 

förklara varför många sköterskor som deltagit i artiklarnas studier upplevde exempelvis 

sömnlöshet och utmattning på grund av sitt arbete, då många av dem även upplevde vilan som 

för kort och arbetsbördan som för stor. De som arbetar med människor och de som arbetar 

inom välvärdssektorn har också mest problem med återhämtning (folkhälsomyndigheten, 

2013). 

 

Då arbetsbörda och jobbstress i flera studier, bland annat av Lin et al. (2014), framstod som 

en potentiell risk till att drabbas av trötthet och sömnlöshet, kan det tänkas att många faktorer 

tillsammans bidrar till en negativ inverkan på hälsan gällande exempelvis sömn. Dock kan det 

påstås att även en förändrad dygnsrytm i sig kan vara skadligt och påverka hälsan hos 

skiftarbetare, något som bland annat framgår i en artikel av Lee, Kim, Yum & Son (2015) där 

manliga skiftarbetare på en bilfabrik undersöktes och visade på att en rubbad dygnsrytm på 

grund av skiftarbete hos arbetarna kunde leda till hjärt-och kärlsjukdomar och otillräcklig 

sömn. Även om EUs arbetsdirektiv säger att vilan mellan arbetspass ska vara minst 11 

timmar, följs inte alltid detta direktiv och det är vanligt inom vården att de anställda jobbar 

längre än vad de borde (stressforskningsinstitutet, 2012). Något som kan bidra till en 

försämrad folkhälsa på grund av att alltfler människor blir utbrända, drabbas av utmattning 

och trötthet eller hjärt-och kärlsjukdomar, då behovet av vårdpersonal blir allt större på grund 
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av en åldrande befolkning. En förbättrad planering och fördelning av arbetsschema skulle 

kunna motverka de negativa effekter som skiftarbete kan föra med sig, då det i flera av 

studierna framgår att bristfälliga arbetsscheman och stress på arbetsplatsen, på grund av hög 

arbetsbörda, bidrar till negativa effekter på hälsan och sömnen. 

 

Slutsats 

 
Alla artiklar kunde uppvisa ett samband mellan skiftarbete inom vården och effekter på 

hälsan, så som trötthet, sömnlöshet och mag-och tarmproblem. De symptom som utmärkte sig 

allra mest var dock sömnlöshet, trötthet och utmattning, vilket kunde uppvisas i nästintill alla 

vetenskapliga artiklar som använts i studien. Den störda dygnsrytmen som kan uppkomma på 

grund av skiftarbete ansågs som en av de bidragande faktorerna till problemen, men framstod 

inte som den allra främsta orsaken till dem. Däremot framstod kort tid för återhämtning och 

vila mellan skift i många artiklar som den främsta riskfaktoren till att drabbas av de nämnda 

problemen. Denna litteraturstudie har visat att bland annat sömnlöshet och utmattning är 

vanligt hos sjuksköterskor som arbetar skift, men att det kanske inte är just skiftarbetet i sig 

som är skadligt och ett hot mot hälsan, utan för lite tid för vila och återhämtning mellan 

passen. I kombination med en stor arbetsbörda och dåliga arbetsscheman, som ofta är typiska 

inom vården, något som framgår i flera artiklar. Med resultatet i åtanke kan det vara av vikt 

att undersöka de bakomliggande faktorerna till symptomen och inte endast skiftarbete i sig för 

att förbättra hälsan hos sjuksköterskor som arbetar skift. 
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