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Abstrakt 
 

Bakgrund: En tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen i USA och de Europeiska 
länderna arbetar skift. Merparten av alla sjuksköterskor arbetar skift under någon period av 
yrkeslivet. Skiftarbete inom vården kan inte likställas med industriella yrken på grund av 
patientansvaret. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur sjuksköterskor 
upplever aspekter relaterade till skiftarbete samt om detta påverkar patientsäkerheten.  
Metod: Primärkällor i form av vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och 
Pubmed med hjälp av relevanta vedertagna söktermer. Elva vetenskapliga artiklar av 
kvantitativ design analyserades och kvalitetsvärderades vilket resulterade i tre huvudteman 
och åtta subteman. Resultat: Resultatet visade att skiftarbetande sjuksköterskors 
arbetsförmåga kan påverka patientsäkerheten. Resultatet påvisade också att negativa 
hälsofaktorer är ett vanligt förekommande problem hos skiftarbetande sjuksköterskor. Även 
individuella enskilda faktorer hos sjuksköterskor kan påverka patientsäkerheten vid 
skiftarbete. Diskussion: Skiftarbete kunde medföra flera hälsorisker för sjuksköterskor vilket 
kunde riskera patientsäkerheten. Individuella skillnader i anpassningsförmågan till 
skiftarbete fanns hos sjuksköterskor. Slutsats: Forskning behövs för att förbättra 
skiftarbetande sjuksköterskornas arbetsförhållanden och därigenom optimera 
patientsäkerheten. Arbetsgivare bör vid schemaplanering ta hänsyn till skiftarbetande 
sjuksköterskors individuella önskemål och förmåga till skiftarbete.  
 
Nyckelord: litteraturöversikt, medicinska fel, patientsäkerhet, skiftarbete, sjuksköterskor. 

 
 
 

 

 

Skiftarbete hos sjuksköterskor och 

patientsäkerhet. 
 

 
 

 
MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för hälsovetenskap 
Författare: Brita Hernborg, brso0000@student.miun.se 

Anna Nordin, anno0116@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Vetenskapligt arbete 15hp 

Huvudområde: Omvårdnad 
Termin, år: HT, 2013 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ..................................................................................................................................... 1 

Skiftarbete ............................................................................................................................... 1 

Arbetstidslagstiftning ............................................................................................................... 1 

Sömn och melatonin................................................................................................................. 1 

Patientsäkerhet ........................................................................................................................ 2 

Skiftarbetets påverkan ............................................................................................................. 2 

Problemformulering ................................................................................................................. 3 

Syfte ............................................................................................................................................ 4 

Metod .......................................................................................................................................... 4 

Design ............................................................................................................................................. 4 

Litteratursökning och urval ............................................................................................................. 4 

Värdering av vetenskaplig kvalitet ............................................................................................ 6 

Etiska överväganden ................................................................................................................ 6 

Analys ...................................................................................................................................... 7 

Resultat ....................................................................................................................................... 8 

Hälsofaktorer hos skiftarbetande sjuksköterskor som kan resultera i bristande patientsäkerhet. 8 

Fatigues konsekvenser hos den skiftarbetande sjuksköterskan ..................................................... 8 

Psykisk ohälsa kan öka risken för felhändelser i arbetet ................................................................ 8 

Stress/oro för att göra misstag i arbetet hos den skiftarbetande sjuksköterskan ......................... 9 

Sjukfrånvarons påverkan på patientsäkerheten ............................................................................. 9 

Enskilda/individuella faktorer hos den skiftarbetande sjuksköterskan som kan leda till bristande 

patientsäkerhet ........................................................................................................................ 9 

Prestationsnivåns och anpassningsförmågans effekt samt yrkeslivserfarehetens betydelse ........ 9 

Arbetstiders påverkan ................................................................................................................... 10 

Faktorer som kan resultera i direkta konsekvenser i patientsäkerheten ................................... 10 

Läkemedelshantering ................................................................................................................... 10 

Övriga felhändelser ....................................................................................................................... 11 

Diskussion .................................................................................................................................. 12 

Metoddiskussion .................................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion.................................................................................................................. 13 

Slutsats ...................................................................................................................................... 18 

Referenser ................................................................................................................................. 19 

Bilaga1. 

Bilaga2.  



1 
 

Bakgrund 

Skiftarbete 

I denna litteraturöversikt avser författarna att skiftarbete innebär treskiftarbete, det vill säga 

skiftgång mellan dag, kväll och natt. Treskift innebär att man arbetar dag, kväll och nattskift 

(Åkerstedt, 1995, s. 11). Ungefär en tredjedel av befolkningen i USA och i de Europeiska 

länderna har idag skiftarbete (Flo et al., 2013). Merparten av alla sjuksköterskor arbetar skift 

och/eller natt under en period av yrkeslivet (Peate, 2007). Traditionellt skiftarbete innebär att 

två eller flera skiftlag avlöser varandra på bestämda tider (Åkerstedt, 1995, s. 11).  Denna 

arbetstidsmodell förekommer ofta inom industrin. Schemalagd arbetstid är en annan och 

mer flexibel variant av skiftarbete där avlösningstiderna kan vara varierande och där det inte 

finns några egentliga skiftlag. Detta förekommer ofta inom servicesektorn, 

kommunikationssektorn, bevakning och inom vården. Skiftarbete delas huvudsakligen upp i 

två varianter; två- respektive treskift (Åkerstedt, 1995, s. 11). 

Arbetstidslagstiftning 

Enligt den svenska arbetstidslagen omfattar en normal arbetsvecka 40 timmar, men får 

utgöras av maximalt 48 timmar per vecka i genomsnitt under högst fyra månader (Gabinus 

Göransson & Garpe, 2011, s. 291-293). Den anställde skall som lägst ha elva timmars ledighet 

(dygnsvila) mellan arbetspassen under en 24-timmars period. Arbetsmiljöverket 

rekommenderar att ordningen bör vara morgon – kväll – natt vid treskiftsarbete. Enligt 

arbetstidslagen pågår nattarbete mellan klockan 22.00 och 06.00. Dessutom klassificeras 

arbetstiden som nattarbete om minst tre av arbetstimmarna sker mellan kl. 22.00 och 06.00 

eller om minst en tredjedel av årsarbetstiden sker under nattetid (Gabinus Göransson & 

Garpe, 2011, s. 291-293). 

Sömn och melatonin 

Pierpaoli, Regelson, Colman och Fredriksson (1996, s. 186-189 ) visar att kroppen är 

konstruerad att följa en viss rytm – dygnsrytmen. Denna dygnsrytm regleras av ljus/dag och 

mörker/natt. Nattetid sker några av de viktigaste aktiviteterna i kroppen, bland annat 

frisättning av melatonin samt uppbyggnad av immunförsvaret. Produktionen av melatonin 

ökar vid skymning och minskar vid gryning. Melatonin är inte bara vårt naturliga 
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sömnmedel utan är även en viktig byggsten i immunförsvaret samt hjälper kroppen att 

sänka blodtrycket vilket leder till förebyggande av stressrelaterade sjukdomar. För att 

melatonin ska frisättas krävs tillräcklig och god sömn. Sömnen har två syften, dels att 

kroppen går ner i varv samt att reparera och skapa nya celler (Pierpaoli et al. 1996, s. 186-

189). 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet definieras som “säkerhet för patienten mot skada och risk för skada till följd av 

åtgärd inom hälso- och sjukvården eller brist på sådan åtgärd” (Socialstyrelsen, 2003, s.11). 

Patientsäkerhetsbegreppet handlar om säkerhetsåtgårder för att patienterna inte skall råka 

illa ut av skada eller sjukdom till följd av vården (Socialstyrelsen, 2003, s.11). 

Patientsäkerheten handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas 

kroppslig, psykisk skada eller lidande som en patient drabbats av i kontakt med hälso och 

sjukvården. Allvarlighetsgraden kan variera allt från att patienten avlider till att patienten 

får bestående men till att patienten blir helt bra. Patienter med många vårdkontakter har 

högre risk att drabbas av vårdskador (http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet). 

Sjuksköterskor är förväntade att leverera högkvalitativ omvårdnad samt värna om 

patientsäkerheten 24 timmar per dygn (Nasrabadi, Seif, Latifi, Rasoolzadeh & Emami, 2009).  

Skiftarbetets påverkan 

Arbetstider har visats ha ett klart samband med vår hälsa (Miller & Åkerstedt, 2001, s.41). En 

långsiktig konsekvens av sömnstörningar kan leda till ökad olycksrisk (Miller & Åkerstedt, 

2001 s. 63).  

Tidiga varningstecken på begynnande hälsoproblem vid skiftarbete är fatigue, 

sömnproblem, ångest, oro, mag- tarmproblem samt svårigheter att upprätthålla en 

fungerande livsstil (Nasrabidi et al., 2009). Dessa negativa faktorer indikerar att skiftarbete är 

en stressfaktor som påverkar hälsan psykiskt, fysiskt samt socialt. Obekväm arbetstid 

överlag kan ge förändringar i dygnsrytmen samt förstörda dagliga rutiner vilket kan leda till 

skadliga effekter på vitala samt psykiska funktioner. I slutändan kan detta innebära att 

personer som arbetar skift har en mycket förändrad livsstil i jämförelse med personer som 

inte arbetar skift. Det är därför viktigt att studera om vilka effekter det kan ha på 

vårdkvaliteten (Nasrabidi et al., 2009). 
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Trötthet och sömnighet är faktorer som är kända för att vara associerade med förekomsten 

av olyckor och har orsakat några av de mest allvarliga händelserna i världen såsom 

Tjernobyl och Three Mile Island (Mitler, Carskadon, Czeisler, Dement, Dinges, & Graeber 

1988). Dessa olyckor anses vara kopplade till trötthet hos personalen på grund av deras 

oregelbundna arbetstider. Skiftarbete inom vården kan inte likställas med industriella yrken, 

vården utgör en speciell subkultur - patientansvaret (Kecklund et al., 2010). Alla 

sjuksköterskor ska se till patientens bästa och bedriva god omvårdnad alla timmar på dygnet 

(Peate, 2007). 

 

En amerikansk rapport från år 2000 visar att mellan 44000 och 98000 dödsfall per år, samt 

över en miljon skador, var relaterade till medicinska felbehandlingar utförda av personal 

(Kecklund et al., 2010). Det visades att felbehandlingar bland annat berodde på bristande 

uppmärksamhet och/eller dålig arbetsmoral. Även organisatoriska faktorer beskrevs vara en 

orsak. Flera studier har visat att arbetstider och trötthet är bidragande faktorer till 

vårdskador (Kecklund et al., 2010). Risken för arbetsskador och handhavandefel i skiftarbetet 

har visats sig vara högre under nattetid. Långa arbetspass och lång arbetsvecka innebär 

ökade säkerhetsrisker (Kecklund et al., 2010). Peate (2007) menar att vid nattarbete, 

framförallt under perioder av roterande skift, finns en ökad risk att utföra fel relaterade till 

trötthet och sömnbrist.  

Problemformulering 

Skiftarbete hos sjuksköterskor är ett högaktuellt ämne.  Enligt Kecklund et al (2010) anställs 

numera merparten av sjuksköterskor inom somatisk vård i Sverige, i arbetstidsmodeller som 

innebär treskiftsarbete (Kecklund et al., 2010).  På grund av besparingar inom landstingen i 

Sverige uppdagas det ofta i media en ökad frustration bland landstinganställda. 

Arbetstidsmodeller är ett vanligt förekommande missnöje. 

Vi har båda erfarenhet av och arbetar som sjuksköterskor i en arbetstidsmodell som innebär 

treskift. Utifrån vår erfarenhet av treskiftsarbete har intresse väckts att studera om skiftarbete 

hos sjuksköterskor kan ha någon påverkan på patientsäkerheten. Patientsäkerheten är 

grundläggande inom all vård och omsorg. 
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Syfte 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskor upplever aspekter relaterade till skiftarbete samt om 

detta påverkar patientsäkerheten. 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt innebär att en sammanställning utförs av systematiskt sökta, samt 

kritiskt granskade vetenskapliga studier inom det valda området (Polit & Beck, 2008, s.137). 

Målet med en litteraturöversikt är att fördjupa sig i samt kartlägga den aktuella forskningen 

(Friberg, 2012, s. 133). Efter inspiration av Friberg (2012, s. 47) konstruerades 

litteraturöversikten av text. Primärkällor i form av vetenskapliga artiklar som behandlade 

ämnet granskades, analyserades och sammanställdes.  

Litteratursökning och urval 

Artikelsökningarna gjordes i PubMed och CINAHL under tidsperioden 130909-131011. 

Mestadels fritextsökningar gjordes. Sökord vi använde oss av var patient safety, shift work, 

healthproblems, medical errors, nursing, nurses, hospital och safety. MeSH termer som 

användes i Pubmed var; work schedule tolerance, medical errors, nursing staff hospital. Se tabell 1.  
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Tabell 1. 
Översikt av litteratursökningar 130911- 131011 
 

 
Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Artiklar 

använda i 

resultatet 

PubMed 
130911 

Shiftwork AND Hospital AND 
Safety 

Engelska 
15 år 

139 *130 
**6 
***2 

Admi et al., 
(2008) 

PubMed 
130911 

Working hours AND nursing 
AND safety 

Engelska 
15 år 

124 *122 
**1 

Rogers et al., 
(2004) 

Pubmed 
131011 

Work schedule tolerance, 
[MeSH] medical errors, [MeSH] 
nursing staff, hospital [MeSH] 

Engelska 21 *13 
****2 

Arimura et al., 
(2009) 
Arakawa et al., 
(2011) 
Dorrian et al., 
(2008) 
Gold et al., 
(1992) 
Scott et al., 
(2006) 
Tanaka et al., 
(2009) 
 

Pubmed 
131011 

Shiftwork AND medical errors 
AND nurses 

Engelska 
10 år 

30 **26 
****3 
 

Suzuki et al., 
(2004) 
 

Cinahl 
131011 

Patientsafety AND shiftwork 
AND nurses 

Engelska 
 

70 *65 
**2 
****2 

Estryn-Béhar 
och Beatrice  
(2012) 

Cinahl 
131011 

Shiftwork AND nurses AND 
health problems 

Engelska 40 *35 
**3 
****1 

Bjorvatn et al., 
(2012) 

* Antal exkluderade efter lästa titlar.  
**Antal exkluderade efter lästa abstrakt r/t låg relevans  
***Antal exkluderade pga låg vetenskaplig kvalité.  
****Antal exkluderade pga tillgänglighet i fulltext saknas  
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Urvalet utfördes genom att använda relevanta sökord för att finna artiklar som berörde 

studiens syfte. Urvalet utfördes i flera steg. Artiklar som inte var relaterade till studiens syfte 

samt irrelevanta titlar sorterades bort. Därefter lästes abstrakt igenom och sedan valdes 

artiklar ut för läsning och granskning. 

Inklusionskriterier för att en vetenskaplig artikel i form av primärkälla skulle inkluderas i 

resultatet var att den skulle vara relevant utifrån litteraturöversiktens syfte, ha beskrivna 

etiska aspekter samt vara publicerad mellan 1990-2013. Urvalet skulle utgå från ett 

sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Endast artiklar av grad 

I-II inkluderades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003), se bilaga 1. 

Exklusionskriterier var review-artiklar, artiklar som inte fanns i fulltext samt de artiklar med 

lägre kvalitetsgrad än II. De valda artiklarna kontrollerades med inspiration av Friberg (2012, 

s. 47-48) att de var publicerade i en vetenskaplig tidsskrift. Om så inte var fallet exkluderades 

de.  

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

De artiklar som slutligen valdes ut kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall, se bilaga 1. Detta för att kunna kategorisera och bedöma artiklarnas 

vetenskaplighet genom gradering från I-III. Bedömningsmallen var ursprungligen använd 

för bedömning av artiklar rörande lungcancerpatienter. Mallen omstrukturerades vid 

kvalitetsbedömningen så att den stämde överens med arbetets ämne. Totalt inkluderades 

elva artiklar, samtliga var av kvantitativ design. 

Etiska överväganden 

En litteratturöversikt ska upprätthålla ett forskningsetiskt förhållningssätt (Polit & Beck, 

2008, s. 167). Försök att återge inkluderade artiklars resultat gjordes, detta för att inte 

utelämna viktig forskning inom området. Artiklarna översattes noggrant för att bevara och 

återge det ursprungliga resultatet. Kraven för inkludering var att etiska överväganden hade 

gjorts eller att ett etiskt resonemang hade gjorts i artiklarna. Samtliga av resultatets 

inkluderade artiklar var godkända av etisk kommitté. 



7 
 

Analys 

Texterna/artiklarna bearbetades och analyserades för att därefter sammanställas, enligt 

Friberg (2012, s. 140-142). De inkluderade artiklarna lästes noggrant igenom individuellt av 

oss båda, detta för att skapa en djupare förståelse samt försäkra en liktydig värdering och 

gemensam syn över vad de handlade om.  Därefter sammanställdes de av oss båda.  

Analys av de utvalda artiklarna gjordes med inspiration av Friberg (2012, s. 140-142). 

Huvudresultaten i artiklarnas resultatdel skiljdes ut för att därefter kunna göra en 

sammanställning av artiklarnas resultat. Efter att detta gjorts kopplades artikelresultaten 

ihop med varandra för att sedan sortera in dem i grupper om likheter och olikheter. 

Litteraturöversiktens analys gick till enligt följande: 

• För att få en känsla av helheten lästes artiklarna igenom ett flertal gånger. 

• Olika teman skapades. Färger tilldelades artiklarna för att lättare kunna föra in dem 

under respektive tema. Vid indelning av teman upprättades också grupper av 

subteman. Dessa kategoriserades in med andra färger. 

• Artiklarna bearbetades kategoriskt och sammanställdes av oss båda ur sitt tema till 

ett gemensamt resultat. 

• Det slutgiltiga resultatet baserades efter teman och subteman, se tabell 2.  

Tabell 2. I analysen funna teman och subteman. 

Tema Subtema 

Hälsofaktorer hos skiftarbetande 
sjuksköterskor som kan resultera i bristande 
patientsäkerhet. 

• Fatigues konsekvenser hos den 
skiftarbetande sjuksköterskan. 

• Psykisk ohälsa kan öka risken för 
felhändelser i arbetet.  

• Stress/oro för att göra fel i arbetet hos den 
skiftarbetande sjuksköterskan. 

• Sjukfrånvarons påverkan på 
patientsäkerheten. 

Enskilda/individuella faktorer hos den 
skiftarbetande sjuksköterskan som kan leda till 
bristande patientsäkerhet. 

• Prestationsnivåns och anpassningsförmågans 
effekt samt yrkeslivserfarenhetens betydelse. 

• Arbetstiders påverkan. 

Faktorer som resulterar i direkta konsekvenser 
i patientsäkerheten. 

• Läkemedelshantering. 
• Övriga felhändelser. 
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Resultat 

Hälsofaktorer hos skiftarbetande sjuksköterskor som kan resultera i bristande 

patientsäkerhet 

Fatigues konsekvenser hos den skiftarbetande sjuksköterskan 

Resultatet visar en hög grad av trötthet och fatigue hos sjuksköterskor i samband med 

skiftarbete (Scott, Rogers, Hwang och Zhang, 2006). Nästan två tredjedelar av de studerade 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter att hålla sig vakna åtminstone en gång under en 14 

dagars period. En femtedel av de skiftarbetande sjuksköterskorna somnade minst en gång 

under sitt arbetsskift. Mer än en fjärdedel av sjuksköterskorna utförde minst ett fel och mer 

än en tredjedel utförde minst en handling som kunnat resultera i ett fel (nära fel) i det 

patientnära arbetet (Scott, et al. 2006). Sjuksköterskor som upplever svårigheter att hålla sig 

vakna under arbetspasset beskrevs ha högre risk att begå misstag (Dorrian et al. 2008). Det 

beskrevs vara ett klart samband med felhändelser och nära felhändelser bland skiftarbetande 

sjuksköterskor och sömnbrist. Felhändelserna beskrevs bero på bristande uppmärksamhet 

samt ökad reaktionstid på grund av trötthet (Gold et al., 1992).  

Psykisk ohälsa kan öka risken för felhändelser i arbetet 

Ungefär 70 procent av skiftarbetande sjuksköterskor beskrevs uppleva psykisk ohälsa medan 

drygt hälften av de icke skiftarbetande sjuksköterskorna beskrevs uppleva psykisk ohälsa. 

Risken att utföra fel i arbetet har jämförts hos de med god hälsa och de med psykisk ohälsa 

(Suzuki et al., 2004). De med psykisk ohälsa hade en signifikant högre risk att utföra fel i 

arbetet såsom fel vid läkemedelshantering, handhavandefel vid medicinskteknisk 

utrustning, fel vid identifikation av patient samt uppvisar en högre grad av nålsticksskador. 

De ogifta skiftarbetande sjuksköterskorna i åldergruppen 20-30 år med upplevd psykisk 

ohälsa utförde flest fel i arbetet (Suzuki et al., 2004). Arimura, Imai, Okawa, Fulimura och 

Yamada (2009) visar att skiftarbetande sjuksköterskor har en högre tendens att utföra fel i 

arbetet samt att de har en högre frekvens av psykisk ohälsa än dagarbetare. Däremot 

uppvisade resultatet inget samband mellan ålder, felhändelser och psykisk ohälsa (Arimura 

et al., 2009). Skiftarbetande sjuksköterskor har en högre frekvens av upplevda hälsoproblem 

såsom oro, stress och depression (Tanaka et al., 2009).  
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Stress/oro för att göra misstag i arbetet hos den skiftarbetande sjuksköterskan 

Stressade skiftarbetande sjuksköterskor begår 4.65 gånger flera patientnära misstag eller 

handhavande som strax före utförande upptäcks som felaktiga än de skiftarbetande 

sjuksköterskor som inte upplever stress (Arakawa, Kanoya och Sato, 2010). Mer än hälften av 

de norska intensivvårdande skiftarbetande sjuksköterskorna upplevde en hög grad av oro 

att utföra misstag i arbetet. Nästan tre femtedelar av sjuksköterskorna uttryckte oro att inte 

upptäcka kliniska försämringar hos patienter på grund av upplevd stress och trötthet 

(Bjorvatn et al., 2012).  Skiftarbetande sjuksköterskor beskrivs ha en ökad risk för utbrändhet 

och oro att utföra fel i arbetet. Skiftarbetande sjuksköterskor som upplever en låg kvalitet av 

teamarbetet i arbetsgruppen påvisar en högre grad av utbrändhet och oro att utföra fel i 

arbetet (Estryn-Béhar och Beatrice, 2012). 

Sjukfrånvarons påverkan på patientsäkerheten 

Arakawa el al. (2010) visar att mer än trefjärdedelar av de skiftarbetande sjuksköterskorna 

hade gjort medicinska fel samt begått misstag direkt kopplade till patienter. Högst andelar 

felhändelser och medicinska misstag begicks av sjuksköterskor som hade en hög frekvens av 

korttidsfrånvaro under en halvårsperiod.  

Enskilda/individuella faktorer hos den skiftarbetande sjuksköterskan som kan leda till 

bristande patientsäkerhet 

Prestationsnivåns och anpassningsförmågans effekt samt yrkeslivserfarehetens betydelse 

De sjuksköterskor som beskrevs ha en hög prestationsnivå visade nästan på dubbelt så hög 

andel av utmattning samt oro inför att utföra fel i arbetet (Estryn-Behar & Beatrice, 2012). 

Överpresterande treskiftarbetande sjuksköterskor tenderar att utföra mera felhändelser i 

arbetet än tvåskiftsarbetande sjuksköterskor (Tanaka et al., 2009). Skiftarbetande 

sjuksköterskors anpassningsförmåga till skiftarbetet och därigenom förändrad dygnsrytm 

beskrivs inte påverka sambandet med felhändelser i arbetet (Admi, Tzischisky, Epstein, Here 

och Lavie., 2008).  De allra flesta felhändelser rapporteras hos skiftarbetande sjuksköterskor 

med låg yrkeslivserfarenhet och hos de som enbart arbetat ett år eller mindre i roterande 

skift (Gold et al., 1992).  



10 
 

Arbetstiders påverkan 

Skiftarbetande sjuksköterskor beskrivs oftare utföra (2.54 högre odds) fel i arbetet jämfört 

med icke skiftarbetande (1,0 odds) (Suzuki et al., 2004). Scott et al. (2006) visar att 

sjuksköterskor som arbetar skiftarbete på sjukhus har en högre risk att utföra fel i arbete än 

icke skiftarbetande sjuksköterskor. Längre arbetspass vid skiftarbete beskrivs öka risken för 

felhändelser. De långa arbetspassen anges minska uppfattningsförmågan som därmed leder 

till en ökad risk för felhändelser. Risken för felhändelser ökade dubbelt så mycket då 

arbetspassens längd översteg tolv timmar (Dorrian et al., 2008). Det anges vara är tre gånger 

högre risk att sjuksköterskor som arbetar skift begår misstag i arbetet. Framförallt om 

sjuksköterskorna dessutom arbetar övertid och/eller komprimerar arbetsperioderna utan att 

ha återhämtning i form av lediga dagar inom arbetsperioderna (Rogers, Hwang, Scott, Aiken 

och Dinges, 2004). Rogers et al. (2004) visar att felhändelser är starkt korrelerat med antal 

veckotimmar, arbetstimmar som komprimeras till en sammanhängande period resulterar i 

fler antal felhändelser. Vid 40 timmarsveckor utförde 101 av totalt 681 (14.8%) skiftarbetande 

sjuksköterskor handhavandefel i det patientnära arbetet. Vid 50 timmars arbetstimmar i 

veckan utförde 53 av totalt 314 (16.9%) skiftarbetande sjuksköterskor handhavandefel. När 

det gäller nära fel episoder visar studien (Rogers et al., 2004) att 40 timmars skiftarbetande 

sjuksköterskor begick 13.5 procent nära fel. Medan de som komprimerat ihop schemat till 50 

timmars veckor begick 15 procent av nära fel.  

Faktorer som kan resultera i direkta konsekvenser i patientsäkerheten 

Läkemedelshantering 

Över femtio procent av samtliga rapporterade incidenter vid specifik omvårdnad i samband 

med skiftarbete utgörs av misstag alternativt brister vid läkemedelshantering och 

administrering av läkemedel. Risken för att skiftarbetande sjuksköterskor begår misstag i 

samband med läkemedelshantering under nattetid ökar markant (Rogers et al., 2004).  

Felhändelser vid skiftarbete beskrivs till 58 procent bestå av misstag vid 

läkemedelsadministrering och dessa felhändelser begås oftast på morgonen (Dorrian et al., 

2004).   

Skiftarbetande sjuksköterskor beskrivs begå flera felhändelser jämfört med både natt- och 

dagarbetande sjuksköterskor (Gold et al., 1992). Felhändelser gällande medicinsk hantering 
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vilket kan anses utgöra en direkt patientsäkerhetsrisk är överrepresenterade hos 

sjuksköterskor som arbetar skift. Däremot beskriver Gold et al. (1992) att handhavanden som 

strax innan utförandet upptäcks som felaktiga är lika vanligt förekommande hos 

nattarbetande som hos skiftarbetande sjuksköterskor. Arakawa et al. (2010) visar att 

felhändelser vid läkemedelsadministrering under nattskiften tenderar minska vid 

arbetsuppehåll i form av raster. 

Scott et al. (2006) studie inkluderade 1148 intensivvårdssjuksköterskor. Studien som pågick 

under en månad visar exempel på allvarliga medicinska felhändelser med stor risk för 

patientsäkerheten;  digoxin intravenöst givet till fel patient, dopamindos administrerat i mg 

istället för µg, luft infunderades genom droppaggregat, postoperativ patient fick felaktigt 

12500 IE heparin, konsekvensen blev att patienten fick reopereras. Allvarlig felhändelse höll 

på att begås i samband med administrering av intravenös analgetika - dosen var nära att ges 

i intrakraniellt drän (Scott et al., 2006).  

Övriga felhändelser 

Det beskrivs att flest fel begås av skiftarbetande sjuksköterskor när de arbetar dagskift. Nära 

utförda fel var i stort sett lika andel över dagskift, kvällsskift och nattskiften. Felen som 

gjordes var förutom medicinska fel; felplaneringar, felprioriteringar, halk/fallolyckor hos 

patienterna och andra fel vilka inte preciserades i studien. De fel som preciserades som lätta 

uppmättes till 81,8 procent, måttliga felhändelser 9,1 procent och extrema felhändelser var 

9,1 procent (Dorrian et al., 2008). Specificering av de kategoriserade felhändelserna framgick 

inte.  Dorrian et al. (2008) har även använt sig av termen “andra fel”. Kategorin av andra fel 

var högst representerat av alla felhändelser (Dorrian et al., 2008).  Skiftarbetande 

sjuksköterskor beskrivs utföra en högre andel fel jämfört med icke skiftarbetande (Arimura 

et al., 2009). Däremot återfinns inte specificering av felhändelsetyp i Arimuras  studie (2009) 

utan de har använt sig av termen “medical errors” och inkluderat fel i läkemedelshantering, 

handhavandefel i medicinteknisk utrustning, nålsticksskador, kirurgiska felhändelser och 

fallolyckor hos patienterna.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Försök att återfinna artiklar av kvalitativ design gjordes. Detta för att få en bättre förståelse 

av de skiftarbetande sjuksköterskornas egna upplevelser och känslor vid eventuella brister i 

patientsäkerheten. Utbudet av kvalitativa artiklar var begränsat, de som återfanns stämde 

inte överens med syftet. Andra fritextsökningar med sökord kombinerades ihop med de 

ursprungliga och provades, exempelvis ”nurses experiences” och ”nurses perceptions”, 

dessa utan framgång. De artiklar som återfanns överensstämde inte med vårt syfte.  Då vi 

inte återfann kvalitativa artiklar redovisades inte sjuksköterskors egna upplevelser och 

beskrivningar, vilket kan ses som en svaghet i litteraturöversikten. Vi inkluderade artiklar 

från olika delar världen, vilket vi anser vara en styrka. Detta för att kunna belysa 

skiftarbetande sjuksköterskor ur ett större perspektiv.  

Kortare tidsmässiga avgränsningar än 1990-2013 användes inte på grund av risk att relevant 

litteratur skulle gå förlorad, skiftarbetande sjuksköterskors situation borde inte vara 

annorlunda nu jämfört med för två decennium sedan.  De utvalda artiklarnas resultat ansågs 

relevanta för syftet trots stora skillnader i publiceringsår. Sjuksköterskeperspektivet valdes 

utifrån vår yrkesbakgrund. Trots att patientsäkerheten syftades att belysas var samtliga 

artiklar utformade utifrån sjuksköterskans perspektiv. En del av artiklarna belyste syftet till 

viss del men var inte direkt förknippat med patientsäkerhet, dessa exkluderades men 

användes delvis i bakgrund och diskussion. En del av dessa artiklar belyste konsekvenser av 

skiftarbete hos sjuksköterskor, vilket kan resultera i nedsatt arbetsförmåga som indirekt 

påverkar patientsäkerheten. Mycket tid lades på att identifiera sökord, vilket inte var enkelt 

utan krävde många försök med olika kombinationer av fritextsökning och MeSH termer. 

Samtliga resultatartiklar var i enlighet med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall av 

vetenskaplighetsgrad I och II, vilket vi ser som en styrka. Trots erfarenhet av och förståelse 

för skiftarbete gjordes försök att objektivt granska artiklarna för att inte påverka det 

slutgiltiga resultatet. 

För att skapa en sammanställning av artiklarna och därmed ett resultat inspirerades vi av 

Fribergs (2010) analysmodell. Där handlar utgångspunkten om att man utifrån delar skapar 
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en ny helhet. Att identifiera delarna som skapade den nya helheten och benämna delarna i 

subteman som hörde ihop under samma huvudtema var problematiskt.  Många delar går in i 

varandra och inga tydliga uppdelningar går att göra. Slutligen föll dock bitarna på plats och 

den uppkomna strukturen kändes rätt för att uppfylla syftet i denna litteraturöversikt. Vi 

antar dock att resultatdelen eventuellt sett annorlunda ut om uppdelningen av temana gjorts 

på ett annat sätt. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur sjuksköterskor upplever aspekter 

relaterade till skiftarbete samt om detta påverkar patientsäkerheten. Resultatet visar till stor 

del att skiftarbete kan påverka patientsäkerheten i flera aspekter.  

I resultatet framkom att sjuksköterskor som arbetar i skift synes ha en högre risk att utföra fel 

i arbetet på grund av trötthet samt otillräcklig återhämtning mellan arbetspassen. 

Skiftarbetande sjuksköterskorna uppvisade hög grad av trötthet, en stor andel av 

sjuksköterskorna somnade under arbetspassen, vilket resulterade i att frekvensen av utförda 

fel ökade markant i samband med skiftarbete. Det synes vara tydliga kopplingar mellan 

skiftarbete, trötthet och felhändelser. Även Muecke (2005) samt Kecklund et al. (2010) anser 

att det många gånger finns samband mellan försämrad vårdkvalitet och fatigue. Ross (2008) 

beskriver att 60-80 procent av sjuksköterskor som roterar mellan dag och nattarbete har 

sömnproblem och att det finns en allvarlig säkerhetsrisk för patienter att vårdas av fatigue 

drabbade sjuksköterskor. Vidare anser Muecke (2005) att det finns ett samband mellan 

olyckstillbud på arbetet och lång vakenhet. Enligt Flo et al´s studie (2013) uppgav ca 70 

procent av de som arbetade treskift att de ofta eller alltid kände trötthet när de arbetade 

nattskift.  

Vi anser att skiftarbete framförallt vid natt följt av morgonskift kan ge akuta sömnstörningar, 

svårigheter att ställa om sin dygnsrytm från att sova på dagtid till att kliva upp på 

morgonen. Vi tror även att påbörja nattpass kan vara problematiskt, det kan vara svårt att 

sova på dagtid/kväll inför första nattpasset. Det kan innan nattpasset är avslutat resultera i 

en vakenhet på över 24 timmar. Under tidig morgon upplever vi ofta en påtaglig trötthet, 

vilket i sig skulle kunna öka risken för felhändelser. Vi tror att anpassningsförmåga till att 

arbeta oregelbundna arbetstider är av stor vikt. Vi upplever att en del sjuksköterskor är mera 
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anpassade till att stiga upp och arbeta morgon/dagtid, medan andra sjuksköterskor trivs 

bättre och upplever inte besvärande fatigue och sömnsvårighet i samband med arbete 

nattetid. Vi tror att vid skiftgång med täta rotationer utan kontinuitet torde störst fatigue och 

därmed patientsäkerhetsrisk förekomma. Vi anser att sjuksköterskor bör få mera utrymme 

att själv välja arbetstider, detta för att motverka fatigue och därmed förbättra 

patientsäkerheten. Vi anser att trötthet, sömnbrist, nedsatt arbetsmoral och bristande 

uppmärksamhet på grund av skiftarbete inte borde vara en godkänd bortförklaring. 

Skiftarbetande sjuksköterskors arbetsoförmåga till följd av trötthet på grund av roterande 

arbetstider som resulterar i nedsatt arbetsmoral och bristande uppmärksamhet borde inte få 

förekomma. 

Resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan skiftarbete hos sjuksköterskor och 

upplevd psykisk ohälsa. Det i sin tur synes öka risken för felhändelser. Stress, oro samt 

depression är mera vanligt förekommande hos skiftarbetare än hos dagarbetare. Det finns en 

högre andel av upplevd psykisk ohälsa hos skiftarbetande sjuksköterskor än hos icke 

skiftarbetande sjuksköterskor. Felhändelser bland annat vid läkemedelshantering och vid 

patientidentifikation beskrivs öka hos skiftarbetande sjuksköterskor med upplevd psykisk 

ohälsa. Kecklund et al. (2010) beskriver att social isolation, skilsmässa och missbruk är 

faktorer som är mera vanligt förekommande hos skiftarbetare än hos dagarbetare.   

Vi anser att psykisk ohälsa kan innefatta många olika nivåer och är ett vitt begrepp. Dock 

tror vi att om en person upplever någon grad av psykisk ohälsa kan denne uppleva sämre 

stresstålighet samt ökad tankspriddhet vilket kan leda till ökad risk för felhändelser 

exempelvis vid läkemedelshantering. Dessutom tror vi inte att det är lämpligt med 

skiftarbete vid psykisk ohälsa på grund av störd dygnsrytm och förändrade rutiner i det 

dagliga livet. 

Resultatet visar att skiftarbetande sjuksköterskor med lägre stresstålighet har högre tendens 

att utföra fel i arbetet än de som inte upplever stress. Även en upplevd oro att utföra fel 

beskrivs mera vanligt hos de skiftarbetande sjuksköterskorna än hos de icke skiftarbetande 

sjuksköterskorna. Hur den skiftarbetande sjuksköterskan upplever arbetet beskriver 

Sveinsdottir (2006). De skiftarbetande ansåg att arbetet var mera ansträngande, att 
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arbetsmiljön var mera stressfylld samt att de hade mindre kontroll över arbetstakten jämfört 

med dagarbetande sjuksköterskor.  

Vi tror att de sjuksköterskor som är negativt inställda till att arbeta i skift har en ökad oro och 

upplevd stress inför sitt arbete. Det i sin tur kan leda till bristande patientsäkerhet. Vi tror 

även att prestationsnivå och arbetslivserfarenhet har en betydelse för upplevd stress och oro.  

Resultatet visar att en högre andel felhändelser och medicinska misstag utfördes hos 

skiftarbetande sjuksköterskor med hög frekvens av sjukfrånvaro.  Enligt Kecklund et al. 

(2010) finns ett klart samband mellan hög andel sjukfrånvaro och skiftarbetande 

sjuksköterskor. Muecke (2005) visar en högre andel sjukfrånvaro hos skiftarbetare än hos 

icke skiftarbetande. Kecklund et al. (2010) menar att en orsak till den höga sjukfrånvaron vid 

skiftarbete kan vara att tillräcklig hänsyn inte tas till hur schemat ser ut, gällande exempelvis 

rotationen mellan arbetsdagar och lediga dagar.  

Vi anser att skiftarbete kan ha en påverkan på sjukfrånvaro. Vid perioder av minskad sömn 

och förändrad dygnsrytm är kroppen förmodligen mera mottaglig för vanligt 

förekommande virussjukdomar och därigenom ökad sjukfrånvaro. Vi tror att 

patientsäkerhetsrisk kan förekomma om personalen upprepade gånger sjukskriver sig, ifall 

ingen ersättare finns tillgänglig kan vid dessa tillfällen arbetskraften bli reducerad vilket 

torde påverka patientsäkerheten.  

Resultatet visar att överpresterande skiftarbetande sjuksköterskor har en högre tendens att 

utföra felhändelser samt att skiftarbetande sjuksköterskor som arbetat ett år eller mindre har 

en ökad tendens att utföra felhändelser i samband med roterande skift.  Resultatet visar att 

anpassningsförmåga till skiftarbete inte synes påverka patientsäkerheten. Kecklund et al. 

(2010) beskriver att en del människor anser sig fungera bäst vid arbete dag/kvällstid, andra 

att de föredrar enbart natt, medan en mindre andel anser att treskiftarbete är bättre. 

Treskiftschema bör ta hänsyn till individuella skillnader. Det är av stor betydelse att 

arbetsgivare ger utrymme till individens anpassningsförmåga och eget val i så stor 

utsträckning som möjligt (Kecklund et al. 2010).  

Vi anser att sjuksköterskeyrket inte bara ställer krav på kompetens hos sjuksköterskor, de 

skall även kunna anpassa sig till och ha förmåga att arbeta i roterande skift.  De 
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sjuksköterskor med anpassningssvårigheter till skiftarbete kan uppvisa bristfällighet i 

omvårdnadsarbetet vilket därmed kan påverka patientsäkerheten. Vi tror att 

överpresterande skiftarbetande sjuksköterskor möjligtvis har en högre tendens att ta på sig 

mera uppgifter. Detta kan leda till ökad arbetsbörda “att göra flera saker samtidigt” samt 

möjligtvis kontrollbehov. Vilket vi tror kan resultera i stress och i värsta fall kan leda till 

utbrändhet. Detta tror vi kan påverka patientsäkerheten. Vi anser dock att en hög 

ambitionsnivå inom rimliga gränser att föredra. Skiftarbetande sjuksköterskor med låg 

yrkeserfarenhet anser vi bör bli trygga och säkra i sin yrkesroll under dagarbetet innan de 

påbörjar arbete under kväll/natt.  

I resultatet framkom att skiftarbetande sjuksköterskor synes utföra felhändelser på grund av 

trötthet och fatigue. Detta kan bero på kort återhämtningstid mellan arbetspassen vid 

roterande skift. Resultatet visar att skiftarbetande sjuksköterskor som komprimerar ihop 

arbetsperioderna eller arbetar långa arbetspass kan öka risken för felhändelser och nära 

felhändelser i arbetet. Kecklund et al. (2010) beskriver att på det sätt som de svenska 

arbetstiderna idag är utformade kan det innebära en säkerhetsrisk för patienterna. Detta 

grundar sig i att trötthet ofta är en förklaringsfaktor till felhändelser inom sjukvården 

därigenom torde roterande treskiftsarbetsscheman samt nattarbetsscheman utan möjlighet 

till återhämtning starkt bidra till brister i patientsäkerheten. Permanenta nattarbetande 

sjuksköterskor upplever sig piggare samt har påvisat bättre reaktionsförmåga gentemot vad 

treskiftsarbetande sjuksköterskor uppvisar under nattpasset. Vilket kan bero på att 

nattarbetet för permanenta nattarbetare är självvalt. Skiftesperioderna bör inledas med 

dagpass sedan kvällspass och därefter nattarbete (Kecklund et al. 2010).  Muecke (2005) anser 

att det finns ett starkt samband mellan olyckstillbud på arbetet och lång vakenhet. Att arbeta 

oregelbundna arbetstider, med täta rotationer mellan dag/natt arbete beskrivs som 

”hazardous” och som ”hazard”. Dessa begrepp direkt översatt till svenska betyder riskfyllt, 

en fara, en risk eller att sätta något på spel. 

Vi antar att vid skiftarbete med egen schemaläggning försöker personalen ibland 

komprimera ihop arbetspassen för att få längre återhämtningsperioder. Vi tror att under 

komprimerade arbetsperioder kan personalen uppleva ökad trötthet vilket kan påverka 

patientsäkerheten.  
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I resultatet framkom att över hälften av felhändelser hos skiftarbetande sjuksköterskor begås 

vid läkemedelshantering och läkemedelsadministrering. Felaktig läkemedelsadministrering 

kan resultera i olika grader av direkt patientsäkerhetsrisk. Resultatet visar att nära fel i 

samband med läkemedelshantering är lika vanligt förekommande hos permanenta 

nattarbetare som hos skiftarbetande sjuksköterskor. Ross (2008) beskriver att skiftarbetande 

sjuksköterskors kortminne, reaktionstid samt förmåga att minnas kontextuell information 

reduceras vid nattarbetsskift. Vilket kan resultera i en överrepresentation av medicinska 

felhändelser hos skiftarbetande sjuksköterskor gentemot icke skiftarbetande.  

Vi anser att läkemedelhantering och administrering är en stor del av sjuksköterskans 

uppgift. Vi tror att bristande uppmärksamhet vid läkemedelshantering kan ge förödande 

konsekvenser. Medicinska felhändelser vid skiftarbete är enligt resultatet relativt vanligt 

förekommande vilket vi tror beror på trötthet, stress, bristande koncentration och 

vaksamhet. Vi har funderat kring hur stor andel av de skiftarbetande sjuksköterskorna som 

egentligen rapporterar in egna avvikelser i form av felhändelser. Bortfall i 

avvikelserapportering gällande enskild felhändelse med direkt påverkan i patientsäkerheten 

tror vi hos skiftarbetande sjuksköterskor kan vara påtagligt. Att inte utföra 

avvikelserapporteringar tror vi kan bero på tidsbrist, stress, trötthet, känsla av att känna sig 

okunnig och rädsla av reprimander på grund av bristande ansvar. Framförallt tror vi att det 

kan vara ett stort bortfall när det gäller nära fel händelse rapportering - “inget hände”, 

misstaget upptäcktes innan felhändelsen var ett faktum. 

Resultatet visar att flest felhändelser ofta utfördes på morgonen. Andelen nära utförda fel 

var i stort sett lika utöver dygnet. Andra felhändelser förutom medicinska kan enligt 

resultatet vara felprioriteringar, halk och fallolyckor hos patienterna, felplanering, 

nålstickskador, handhavandefel vid medicinsk teknisk utrustning och kirurgiska 

felhändelser. Felhändelser kan enligt Nilsson, Campbell och Pilhammar-Andersson (2008) 

bero på bristfällig överrapportering mellan arbetspassen vid skiftarbete. Överrapporteringen 

kan påverkas av bristfällig kontinuitet, koncentration och minnesproblematik. Det kan 

resultera i att sjuksköterskan som får rapporten får svårigheter att urskilja väsentligheter och 

får en sämre bild av omvårdnadsbehovet hos patienten.  
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Att många medicinska fel verkar utföras på morgonen tror vi kan bero på att 

medicinadministrering framförallt kan ske på morgonen. Dessutom har sjuksköterskan nyss 

fått rapport av nattpersonalen och inte hunnit skapa en helhetsbild av patienten, vilket kan 

öka risken för att utföra fel. Vi tror att en vanlig andel av andra felhändelser kan vara fall hos 

patienter och att inte personalen har möjlighet att observera patienter trots fallrisk 

benägenhet. Vi tror att nålstickskador och även de andra felhändelserna kan bero på stress 

och bristande uppmärksamhet. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt belyser hur sjuksköterskor upplever aspekter relaterade till 

skiftarbete samt om detta påverkar patientsäkerheten. Sjuksköterskors arbetsförmåga vid 

skiftarbete påverkas negativt i flera aspekter och patientsäkerheten kan därmed riskeras.  

Arbetet med litteraturöversikten har givit oss både bredare och en fördjupad kunskap om 

ämnet. Det har även givit oss en ökad förståelse om skiftarbetande sjuksköterskors 

arbetssituation, arbetsschemats betydelse samt sömnbristen och fatiguens påverkan av 

arbetsförmågan.   

Vi anser att mer forskning behövs för att se till sjuksköterskans anpassningsförmåga och 

individuella förmåga till skiftarbete. Detta för att optimera patientsäkerheten och kunna 

bedriva en trygg och säker vård. Vi anser även att det behövs en ökad kunskap om 

schemaplaneringens betydelse för sjuksköterskor som arbetar i skift. Skiftarbetande 

sjuksköterskor bör även ges större möjlighet att påverka schemaläggningen för att minska 

trötthet och öka arbetsmoralen och därigenom förbättra patientsäkerheten. 
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* Artiklar inkluderade i resultatet 



 
 

Bilaga 1 

Exempel på bedömningsmall kvantitativ metod enligt Carlsson och Eiman (2003).

 



 
 

Bilaga 2 
Översikt av resultatets valda artiklar 

Författar
e 

Årtal 
Land 

Syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Resultat Vetenskapli
g kvalitet 

Admi et 
al.  

(2008) 
Israel 

Att undersöka om effekten 
av skiftarbetande 
sjuksköterskors nedsatta 
koncentration och 
arbetsoförmåga r/t 
sömnproblem kan inverka på 
patientsäkerheten. 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär. 

688 deltagare. 
589 kvinnor och 99 män. 
195 dagarb. och 495 arb. 

3-skift. 
 
42.5 % hade över 10 års 

yrkeserfarenhet. 

T-test. ANOVA 
och chi square 

metod 
användes för 
att avläsa 
resultatet. 

Varierande resultat beroende 
på ev grundsjukdomar hos 
sjuksköterskorna samt social 
situation/familjeförhållanden. 
Kontentan av studien var 
dock att man ej kan påvisa 
en högre säkerhetsrisk för 

patienter som som vårdas av 
3- skiftarbetande än som 

vårdas av 2- skiftarbetande. 
Dock bör arbetsgivare se 

över personalens förmåga till 
skiftarbete, som kan vara av 

varierande grad. 

Grad II 
28p 
68%  

Arimura, 
et al. 
(2009) 
Japan 

Syftet var att undersöka om 
det fanns ett samband 
mellan skiftarbete, psykisk 
hälsa och självrapporterade 
medicinska fel. 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär. 

454 sjuksköterskor. 420 
kvinnor, 64 män. 290 st 
arbetade treskift, 36 

tvåskift och 128 arbetade 
dagskift.  

Datan 
analyserades 
med hjälp av 

SPSS.  

Skiftarbetare hade högre 
grad av psykisk ohälsa och 
högre grad av påvisade 

medicinska fel såsom fel vid 
läkemedelshantering, 
handhavandefel vid 

medicinskteknisk utrustning 
och stickskador jämfört med 
dagarbetare. Sömn och 
psykisk hälsa var lite 

studerat bland sjukhusen i 
Japan.  

Grad I 
32p 
79% 



 
 

Arakawa 
et al. 
(2008) 
Japan 

Att undersöka sambandet 
mellan skiftarbetande 
sjuksköterskor, upplevd 
hälsa livsstil och 
rapporterade medicinska 
felhändelser.  

Kvantitativ design. 
Frågeformulär.  

6445 kvinnliga 
skiftarbetande 
sjuksköterskor. 

Datan 
analyserades 
via SPSS. 

Skiftarbetande 
sjuksköterskor som hade 
korttidsfrånvaro/sjukskrivning 
under de senaste 6 
månaderna uppvisade hög 
grad av att begå misstag i 
arbetet. Smärtproblematik 
psykisk ohälsa påverkade 
graden av medicinska 
misstag. Raster under 
nattskiftet hade en positiv 
inverkan av felhändelser. 

Grad I 
34p 
82% 
 

 

Bjorvatn, 
et al. 
(2012) 
   Norge 

Att undersöka sambandet 
mellan fatique, psykiskt 
mående, social status och 
upplevd arbetsförmåga. 

Kvantitativ design. 
Tvärsnittstudie. 
Frågeformulär. 

150 
intesivvårdssjuksköterskor, 
varav 90.7 % var kvinnliga. 
85 % arbetade roterande 

tre skift. 

T- test 
beräkningar via 

GPS och 
SPSS  

70% upplevde 
sömnsvårigheter. 63.5 % 
upplevde rädsla att begå 
misstag på grund av trötthet. 
Intensivvårdssjuksköterskorn
a upplevde ångest och 
tecken på depression i högre 
grad än den övriga norska 
befolkningen. 

Grad I 
36p 
86% 



 
 

Estryn-
Béhar & 
Beatrice 
(2012) 
Frankrike 

Syftet var att undersöka om 
sjuksköterskans långa skift 
och antal arbetstimmar har 
någon påverkan på 
patientsäkerheten samt 
deras egna hälsa.  

Kvantitativ design.  25924 europeiska 
sjuksköterskor. 

Pearson´s Chi 
square test. 

SPSS 
användes för 
att analysera 
resultatet.  

Arbetsschemat i sig var inte 
en avgörande faktor för de 

analyserade 20 olika 
aspekterna. 

Att ta på sig skift med kort 
varsel, 

att gå upp före klockan fem 
på morgonen för att 

gå till jobbet, ha svårt med 
barnomsorg under 

arbetet innebär högre risk 
för att utföra fel i arbetet, 
hälsan, arbetet kontra 

familjelivet och 
tillfredsställelsen på arbetet 
än själva arbetsschemat och 

arbetstiderna.  

Grad II 
30p 
72% 

Dorrian et 
al.  

(2008) 
Australien 

Att undersöka om 
sjuksköterskans relation 

mellan arbetsskift och sömn, 
kan leda till brister i 

patientsäkerhetenÄven 
risker vid bilkörning hem 

efter arbetad natt. 

Kvantitativ design. 
Parallell jämförbar 
studie. Dagbok 
under en månad. 

41 heltidsarbetande 
delatagare. 34 kvinnor, 7 

män. 

ANOVA och 
GEE 

analysmetod 

60% av sjuksköterskorna 
arbetade treskift. 

Sjuksköterskorna upplevde 
störd och minskad sömn, 
utmattning, stress och 

problem att hålla sig vaken 
på jobbet. Resultatet visar 

även att risken att göra fel på 
jobbet ökar pga detta. 
Extrem dåsighet vid 

bilkörning hem från arbetet 
är en hög risk för 
sjuksköterskan och 

omgivningen. 

Grad II 
28p 
68% 

Gold et 
al. 

 (1992) 
USA 

Syftet var att undersöka om 
sjuksköterskornas 

arbetstider och skiftarbete 
har någon påverkan på 

Kvantitativ design. 
Tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär. 

635 kvinnliga 
sjuksköterskor.  

EPISTAT och 
SAS användes 
som instrument 
för analys av 

Nattsjuksköterskor och 
skiftarbetare sover mindre än 

dag och kvällsarbetare. 
Nattarbetare och 

Grad II 
28p 
69% 



 
 

sömn, sömnighet och 
olycksfrekevens i arbetet.  
 

studien.  skiftarbetare hade högre 
grad av sömnstörningar än 
dagarbetare. Sjuksköterskor 
som arbetat högst ett år 

hade högre grad av utförda 
fel i arbetet samt de under 35 
år påvisade en högre grad av 
nära felhändelser. Oddsen 
att utföra fel i arbetet var 

dubbelt så hög för 
skiftarbetarna jämfört med 

dag/kvälls arbetare. 
Skiftarbetare hade även 2,5 
ggr högre odds av nära 

felhändelser. 

Rogers, 
et al. 
 (2004) 
USA 

Syftet var att undersöka 
skiftarbetande 

sjuksköterskorna samband 
mellan övertid, skift och 
frekvensen av utförda fel.  

Kvantitativ metod. 
Pilotsudie gjordes 

innan 
mätningen.Dagbo
k under 2 veckor. 

393 skiftarbetande 
sjuksköterskor. 

GEE användes 
för att 

analysera 
resultaten. 
Kodade av 

loggböckerna.  

Antal timmar 
sjuksköterskorna arbetat, 

övertid samt antal timmar per 
vecka hade en stor påverkan 

på risken att utföra fel i 
arbetet. Sannolikheten att 
utföra fel var tre gånger 

större när de arbetade skift 
som var 12,5 timmar eller 

mer.  

Grad II 
29p 
72% 

 

Scott, et 
al. 

(2006) 
USA 
 

Att undersöka om 
skiftarbetande 

instensivvårdssjuksköterskor
s omdömesförmåga och 

förekomsten av fel 
påverkades av sömnighet 
relaterat till skiftarbete.  

Kvantitativ design. 
Dagbok under 28 

dagar. 

1148 skiftarbetande 
intensivvårdssjukskötersko
r. 

Beskrivande 
statistik och 

frekvenstabelle
r  

användes för 
att 

sammanfatta 
datan som 

erhållits från de 
demografiska 

Längre arbetspass vid 
skiftarbete ökade 

sannolikheten för att utföra 
fel många gånger pga 

trötthet. 
 

Grad I 
33p 
80% 



 
 

frågeformuläre
n och 

loggböckerna. 

Suzuki, et 
al. 

(2004) 
Japan 

Syftet var att undersöka 
skillnaden mellan de 

sjuksköterskor med god 
hälsa och de med psykisk 
ohälsa och antal utförda fel i 
arbetet. Syftet var även att 
belysa arbetsmiljön för 

sjuksköterskor och därmed 
kunna förbättra den.  

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär.  

4407 sjuksköterskor från 
åtta allmänna sjukhus. 

Datan 
insamlades 
med hjälp av 
SPSS11,0 

samt GHQ-12 
användes som 

en skala.  

Sjuksköterskor som arbetade 
i skift påvisade en högre 

grad av psykisk ohälsa. Även 
en högre frekvens av utförda 

fel i arbetet såsom fel i 
läkemedlsadministration, 

handhavandefel i medicinsk 
teknisk utrustning, fel i 

identifikation av patient och 
nålsticksskador. Även åldern 
var av signifikant betydelse 
för risken att utföra fel i 

arbetet under de senaste tolv 
månaderna 

Grad I 
33p 
80% 

Tanaka, 
et al. 
(2009) 
Japan 

Syftet var att undersöka 
skillnaden mellan 

medicinska felhändelser 
samt hälsan i två respektive 

treskift.  

Kvantitativ studie, 
frågeformulär. 

1407 skiftarbetande 
sjuksköterskor. Två eller 
treskift, båda typer av skift 

inkluderade nattskift. 

Datan 
insamlades 
med hjälp av 

SPSS.  

De som hade arbetat treskift 
i minst sex månader hade 

sigifikant högre risk att utföra 
fel i arbetet än de som 

arbetade tvåskift. Kortare 
återhämtningstid efter 

nattpassen och fler nattpass 
sågs som en orsak till detta i 

treskiftsarbete. 

Grad II 
31p 
78% 

 


