
 
 

 

   

Sjuksköterskors skiftarbete 

påverkar patientsäkerheten- 

en litteraturstudie 
 

Nurses’ shiftwork affects 

patient safety- 

 a literature review 
Författare: Johan Peters 

Vårterminen 2017 

Examensarbete avancerad nivå magister 15hp 

Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap 

Akutsjukvårdsprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Handledare: Gunnel Andersson, Universitetslektor, Örebro Universitet  

Examinator: Ulrica Nilsson, Professor, Örebro Universitet 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Abstract 
Background: In order to be able to provide health care 24 hours a day, shift work is 

necessary. This affects nurses’ health and sleep. They also experience a high workload and 

job stress, and feel their working conditions of today risks patient safety. Every tenth patient 

is harmed through contact with the healthcare provider, which can result in suffering for both 

patients and their relatives. To reduce the number of patients harmed, nurses has a 

professional responsibility to develop nursing care and contribute to improved patient safety. 
Aim: The aim of the study was to describe how patient safety is affected by nurses’ shiftwork. 

Method: A systematic literature review with descriptive design was chosen. Searches for 

studies were conducted in the databases Cinahl, Medline and Psykinfo. 

Results: A total of 16 studies were included, of which 15 were quantitative and one were 

qualitative. Once the studies were processed and analyzed, health care quality were identified 

as a theme, as well as the two categories; shift work’s impact on medical safety and shift 

work’s impact on health care quality. 

Conclusion: Shift work and long work shifts have a negative effect on patient safety, both 

medical safety and nursing care. Nurses who worked long or rotated shifts described 

tiredness, sleep discomfort and impairment of mental health as a result of shift work, which in 

turn affected patient safety. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: För att kunna bemanna inom hälso- och sjukvård dygnet runt är skiftarbete ett 

måste, vilket påverkar sjuksköterskors hälsa och sömn. De upplever även en hög 

arbetsbelastning och stress, och att arbetsförhållandena idag riskerar patientsäkerheten. Var 

tionde patient skadas, vilket kan leda till lidande för patienterna och deras anhöriga. För att 

minska antalet vårdskador har sjuksköterskor ett yrkesprofessionellt ansvar att utveckla 

omvårdnaden och bidra till förbättrad patientsäkerhet. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva påverkan på patientsäkerhetens vid sjuksköterskors 

skiftarbete.  

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design valdes. Sökningar efter studier 

utfördes i databaserna Cinahl, Medline samt Psykinfo. 

Resultat: Totalt inkluderas 16 studier, varav 15 var kvantitativa och en var kvalitativa. Efter 

studierna bearbetats och analyserats identifierades temat; vårdkvalitet, samt kategorierna; 

skiftarbetets inverkan på medicinska säkerheten och skiftarbetets inverkan på omvårdnaden. 

Konklusion: Skiftarbete och långa arbetsskift påverkade patientsäkerheten negativt, både den 

medicinska säkerheten och omvårdnaden. Sjuksköterskor som arbetade roterade skift eller 

arbetade långa skift beskrev trötthet, sömnbesvär och nedsatt mental hälsa till följd av 

skiftarbete och långa arbetsskift vilket påverkade patientsäkerheten. 

 

Nyckelord: Medicinska fel, patientsäkerhet, sjuksköterska, skiftarbete, vårdkvalité. 
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1. Bakgrund 

1.1 Sjuksköterskors arbetsmiljö 
Sjuksköterskors arbetsmiljö påverkade både patientsäkerheten och vårdkvalitén (Cho et al., 

2015; Lake et al., 2016). En bra arbetsmiljö hade positiv påverkan på vårdkvalitén (Rochefort 

& Clarke, 2010) medan en dålig arbetsmiljö hade negativt påverkan (Magid et al., 2006; Vieth 

& Rhodes, 2006). Sjuksköterskor var i ett globalt perspektiv ansvariga för i genomsnitt fyra 

till tio patienter (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013). Bemanningen 

kunde dock skilja sig mellan skiften, under nattskiftet kunde bemanningen vara en fjärdedel 

jämfört med dagtidskiften (Seki, 2008). I Sverige ansvarade sjuksköterskor i genomsnitt för 

5,4 patienter. Arbetsmiljön på svenska sjukhus resulterade i att en tiondel av sjuksköterskorna 

rapporterade bristande patientsäkerhet och en fjärdedel rapporterade bristande vårdkvalité 

(Aiken et al., 2013). Arbetsmiljöverkets (2012) rapport visade att svenska sjuksköterskor 

upplevde mycket till mycket hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor beskrev att upplevde en 

pressad arbetssituation med otillräcklig patienttillsyn. 

Arbetsmiljön beskrevs av sjuksköterskorna som stressig till följd av hög arbetsbelastning och 

låg bemanning (Halpin, Terry & Curzio, 2017). Den höga arbetsbelastningen resulterade i att 

sjuksköterskorna ofta blev avbrutna i sina arbetsuppgifter (Weigl, Müller, Holland, Wedel & 

Woloshynowych, 2016). Kommunikationen mellan personalen minskade och 

sjuksköterskorna tvingades arbeta mer självständigt. Även kommunikationen med patienterna 

försämrades, vilket resulterade i att personalen inte hade tid att lyssna på patienterna 

(Flowerdew, Brown, Russ, Vincent & Woloshynowych, 2012). Dålig arbetsmiljö resulterade i 

fler medicinska fel (Ehsani et al., 2013) och patienter övervakades inte på ett adekvat sätt 

(Magid et al., 2006). Dödligheten ökade med 5 till 7 % för varje patient som sjuksköterskorna 

var ansvariga för (Aiken et al., 2014; Cho et al., 2015). Hög arbetsbelastning resulterade i 

både mentalt och fysiskt trötthet, vilket resulterade i ännu sämre vårdkvalité enligt patienterna 

(Weigl et al., 2016). 

1.2 Skiftarbete 
Skiftarbete innebär att arbeta under olika tider på dygnet (Harrington, 2001). Det finns två 

huvudtyper av skift, tvåskift eller treskift. Tvåskift innebär en rotation mellan dag och kväll 

medan treskift innebär en rotation mellan dag, kväll och natt (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 

2010). I Sverige styrs arbetstiderna av arbetstidslagen (SFS 1982:673). Enligt paragraf § 13 

ska alla arbetstagare inom en 24 timmars period ha minst elva timmars sammanhängande vila.  

Arbetstagarna ska vila från midnatt till klockan fem på morgonen med undantag om arbetet 

bedrivas nattetid. Den ordinarie arbetstiden får högst uppgå till 40 timmar per vecka (SFS 

1982:673,5§).  

 

I sjuksköterskors arbete ingår skiftarbete vilket är en nödvändighet för att delar av hälso- och 

sjukvården ska fungera. Sjuksköterskor som arbetar skift kan ha en ökad risk för att drabbas 

av sömnbesvär (Akerstedt, Nordin, Alfredsson, Westerholm & Kecklund, 2010; Jahromi, 

Moattari & Sharif, 2013) vilket enligt Jafari Roodbandi, Choobineh och Daneshvar (2015) 

upplevdes av 80 % av skiftarbetande sjuksköterskor. Skiftarbete medförde att sömnkvalitén 

försämrades (Haldar & Sahu, 2015; Zverev & Misiri, 2009) och att sömntiden förkortades 

(Akerstedt et al, 2008; Zverev & Misiri, 2009). Sjuksköterskorna hade även ökad risk att 

somna på arbetet (Akerstedt et al., 2008) och beskrev både kronisk fatigue (Ferri et al., 2016) 

samt svår trötthet (Jafari Roodbandi et al., 2015).  
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I en studie av Jahromi et al. (2013) hade sjuksköterskorna som arbetade skift även ökad risk 

för att drabbas av fysiska, psykiska samt sociala besvär. Vanliga fysiska besvär var: 

huvudvärk, magbesvär samt kardiovaskulära symtom, såsom bröstsmärta (Ferri et al., 2016). 

Studier har även visat att risken ökar för att drabbas av diabetes (Hansen, Stayner, Hansen & 

Andersen, 2016; Pan, Schernhammer, Sun & Hu, 2011) samt bröstcancer (Fritschi et al., 

2013). Övervikt ökade enligt Lee et al. (2016) vid nattarbete. Psykiska besvär som 

sjuksköterskorna upplevde till följd av skiftarbete var stress, depression (Jahromi et al., 2013; 

Togo, Yoshizaki & Komatse, 2017) och ångest (Shen, Yen, Yang& Lee, 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde dessutom att skiftarbete påverkade deras sociala liv, vilket 

resulterade i mindre tid med familj och vänner (Jahromi et al., 2013). 

1.3 Säker vård 
Säker vård är en av sjuksköterskors kärnkompetensområde vilket ska leda till förbättrad 

vårdkvalité och skapa en ökad patientsäkerhet. Säker vård innebär kunskap om risker samt att 

arbeta förebyggande för att minimera riskerna inom hälso-, och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening et al., 2016). För att kunna bedriva säker vård behövs evidensbaserad 

kunskap, användning av vårdprogram samt ett multiprofessionellt samarbete kring patienterna 

(Öhrn, 2016) och deras närstående (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). 

Specialistsjuksköterskan har ett yrkesprofessionellt ansvar att utveckla omvårdnaden efter 

evidensbaserad vetenskap för att genom det bidra till en förbättrad patientsäkerhet (Öhrn, 

2016). 

 

1.3.1 Patientsäkerhet 
World Health Organization definierar patientsäkerhet som ”Patient safety is the absence of 

preventable harm to a patient during the process of health care” (World Health Organization 

[WHO], 2017a, http://www.who.int/patientsafety/about/en/). I Patientsäkerhetslagen 1.6§ 

(SFS 2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. För att främja 

patientsäkerheten i Sverige utformades patientsäkerhetslagen för att klargöra vårdgivare och 

personalens skyldigheter att bedriva patientsäker vård (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659) 

Uppskattningsvis inträffar cirka 43 miljoner händelser årligen globalt där patienter skadas och 

kostnaden uppgår till 42 miljarder dollar årligen (WHO, 2017b). I Sverige uppskattar 

Socialstyrelsen (2008) att cirka 105 000 patienterna årligen skadas vilket leder till 630 000 

extra vårddygn för patienterna. För att uppmärksamma patientsäkerhet globalt inrättade WHO 

(2017a) ett patientsäkerhetsprogram för att understryka vikten av patientsäkerhet som en 

global hälso-, och sjukvårdsfråga. 

 

http://www.who.int/patientsafety/about/en/
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1.3.2 Vårdskador  
Vårdskada definieras som en psykisk- eller fysisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade 

kunnat undvikas om hälso- och sjukvården vidtagit adekvata åtgärder vid patientkontakt 

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). WHO (2017b) uppskattade att var tionde 

patient som besökte hälso-, och sjukvården drabbades av vårdskador. I Sverige uppskattades 

år 2016 att 8 % av patienterna drabbades av vårdskador (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2016). Studier visade dock att mellan 12,3 % (Soop et al., 2009) till 14,4 % av 

patienterna som besökte av hälso- och sjukvården drabbades av vårdskador (Deilkås et al., 

2017).  

Uppskattningsvis hade 70 % av vårdskadorna kunnat förebyggas. Patienter som drabbades av 

vårdskador var främst äldre människor över 65 år, vilka hade dubbelt så hög risk att drabbas 

jämfört med yngre patienter. Ingen skillnad kunde ses mellan kvinnliga och manliga patienter. 

Vårdskador som identifierades var infektioner, frakturer, tromboser, blödningar, skador på 

organ samt mentalt lidande hos patienterna och medförde att patienterna fick stanna i 

genomsnitt sex dagar längre på sjukhus (Soop et al., 2009). I en studie som jämförde 

vårdskador mellan svensk- och norsk hälso- och sjukvård visade att svenska patienter 

drabbades i högre utsträckning av trycksår och fall (Deilkås et al., 2017). Vårdtiden 

förlängdes i genomsnitt med åtta dagar vid vårdskador och den årliga kostnaden uppgick till 

sju miljarder kronor (SKL, 2016). 

 

1.4 Problemformulering 

Sjuksköterskor upplever idag en hög arbetsbelastning som påverkar patientsäkerheten. 

Uppskattningsvis skadas var tionde patient i samband med hälso- och sjukvården och det är 

framförallt äldre personer som drabbas. I Sverige uppskattas att cirka 105 000 patienter 

skadas årligen, vilket leder till 630 000 extra vårddygn för patienterna. För att kunna bemanna 

hälso- och sjukvården dygnet runt behöver sjuksköterskor arbeta skift. På grund av 

skiftarbetet kan sjuksköterskor uppleva fysiska, psykiska och sociala besvär. För att kunna 

arbeta preventivt och minska antalet vårdskador har sjuksköterskor ett ansvar för att utveckla 

evidensbaserad omvårdnad och undersöka orsakerna till varför vårdskadorna inträffar. För att 

detta ska vara möjligt, så att patientsäkerheten ska kunna förbättras och antalet vårdskador 

minskas, behövs studier som undersöker hur sjuksköterskors skiftarbete påverkar 

patientsäkerheten. Litteraturstudien ska sammanställa publicerad forskning på sjuksköterskors 

skiftarbetande för att kunna förbättra patientsäkerheten och förebygga vårdskador samt lindra 

lindandet för patienten och deras anhöriga. 

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva påverkan på patientsäkerheten vid sjuksköterskors 

skiftarbete.  
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3. Metod 
3.1 Design 
Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. 

Litteraturstudien utfördes efter Polit och Becks (2012) flödesschema. I första steget utfördes 

en problemformulering samt syfte utformades. I kommande steg i flödesschemat utformades 

sökstrategi och sökning efter orginalstudier utfördes. Studier som identifieras under sökningen 

granskades för relevans och lämplighet. Studier som var irrelevanta, inte svarar på 

litteraturstudiens syfte eller var av låg kvalité exkluderas. En manuell sökning genomfördes 

genom att granska de inkluderade studiernas referenslistor. Studierna som identifierats 

sammanfattades för att sedan kritisk granskas samt utvärderas. Studierna analyserades och 

försök till att urskilja tema och kategorier utfördes. Sista steget i flödesschemat var att 

utforma en kritisk sammanfattning, se figur 1. (Polit & Beck, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte formulerades
Sökstrategi utformades och 

sökningar efter 
orginalstudier utfördes

Studier som identifierades 
granskades för relevans och 

lämplighet

Studier som inte var 
relevanta eller av låg kvalité 

exkluderades.

I studier som identifierades 
som relevanta och lämpliga 
granskades referenslistorna 

för att identifiera nya 
studier

Identifierade studier 
sammanfattades, 
granskades och 

utvärderades

Studierna analyserade och 
försök  till att urskilja  tema 

och kategorier utfördes

En kritisk sammanfattning 
utformades.

  

Figur 1 Flödesschema enligt Polit & Beck (2012, s. 96) 
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3.2 Sökstrategi 

En provsökning utfördes under våren 2016. I december 2016 gjordes huvudsökningen i 

databaserna Medline, Cinahl och PsykInfo. Sökorden som användes och som hade 

identifierats under provsökningen var: nurse, work schedule tolerance, shiftwork, personnel 

staffing and scheduling, medical errors, patient safety och quality of care. Sökorden delades in 

i tre olika block under sökningarna, se tabell 1. 

Tabell 1 Redovisning av sökorden i block 

Block 1 Block 2 Block 3 

Nurse Work schedule tolerance Medical errors 

 Shiftwork Patient safety 

 Personnel Staffing and Scheduling Quality of Care 

 

Vid sökningarna inom ett block användes Booelska operatorn OR och vid sökningar mellan 

blocken användes Booelska operatorn AND. Vid sökningarna användes endast dataspecifika 

ämnesord. Om sökordet hade ett eller flera likvärdiga ämnesord användes alla likvärdiga 

ämnesord och om sökordet inte fanns som ämnesord byttes sökordet ut mot ett eller flera 

likvärdiga ämnesord. Sökningarna utfördes med utökade sökord om möjligheten fanns 

(Explode, redovisas som + efter ämnesorden, se bilaga 1). Begränsningarna som användes 

under sökningarna var att studierna skulle vara skrivna på engelska samt publicerade mellan 

år 2000 till 2016. I Cinahl och PsykInfo valdes även att studierna skulle vara Peer-Review 

granskade. 

3.3 Urval 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att studierna var orginalstudier (Polit & Beck, 

2012), handlade om hur skiftarbete påverkade patientsäkerheten samt att studierna skulle vara 

genomförda på sjuksköterskor. Både kvalitativa samt kvantitativa studier inkluderades. 

Exklusionskriterierna var studier som undersökte flera professioner, studier som inte hade ett 

resonemang kring etiska aspekter eller godkännande från etisk kommitté eller studier som 

utförde sekundäranalyser exkluderades.  

Urvalet av studierna skedde i tre steg. I urval ett identifierades studier genom att alla 

studiernas titlar lästes vid huvudsökningen. Titlar på studier som svarade på litteraturstudiens 

syfte, kvarstod till urval två där studiernas abstract lästes. Om abstrakt svarade på 

litteraturstudiens syfte lästes studien i sin helhet, i urval tre. Totalt lästes 2080 titlar, 350 

abstrakt och 54 studier i sin helhet. Manuell sökning utfördes genom att granska studiers 

referenser för att identifiera nya studier som svarade på denna studies syfte i enlighet med 

flödesschemat, se figur 1. Sex studier identifierades genom manuella sökningar i 

referenslistor, se figur 2. Totalt inkluderades 16 studier. Redovisning av artikelsökning, se 

bilaga 1. 
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Figur 2 Flödesschema av litteratursökning 

 

3.4 Kvalitetsvärdering 
Totalt kvalitetsgranskades 23 studier med hjälp av ”Granskningsmall för kvantitativa studier 

utan kontrollgrupp” (Örebro universitet, 2015a) samt ”Granskningsmall för kvalitativa 

studier” (Örebro universitet, 2015b). Kvalitetsgranskningen utfördes för att granska studiernas 

tillförlitlighet och upptäcka eventuella bias i studierna. Granskningsmallarna bestod av fem 

till sex rubriker med frågor under varje rubrik. Kvantitativa studier utan kontrollgrupp 

granskades med rubrikerna vetenskaplig relevans och redlighet, urval och procedur, 

svarsfrekvens och bortfall, utfallsmått, resultat och kritiskt förhållningssätt. För kvalitativa 

studier var rubrikerna vetenskaplig relevans och redlighet, urval och procedur, analys, 

resultat/fynd och kritiskt förhållningssätt. Svaret Ja på en underfråga gav ett poäng, och svaret 

Nej noll poäng. Om frågan inte var aktuell för studien räknades en poäng bort från 

totalpoängen. Poängen räknades sedan om till procent, som beskrivs av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Studiernas kvalité graderas i hög (100-80%), medel (79-70%) eller låg 

(69-60%) kvalité. Studier med hög eller medelkvalité inkluderas (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006). Totalt exkluderas sju studier på grund av låg kvalité, inget etiskt 

resonemang eller etiskt godkännande eller studierna var utförda med sekundäranalyser. 

3.5 Dataanalys 
Studierna som efter kvalitetsvärderingen bedömdes ha tillräckligt högt kvalitévärde lästes 

igenom flera gånger av författaren för att se olika möjligheter hur studierna kunde kodas i 

resultatet. I studierna utfördes markeringar vid relevanta resultat för litteraturstudien för att 

lättare kunna hitta informationen igen (Polit & Beck, 2012). Relevanta resultat för 

litteraturstudien sammanfattades och markerades i kodningen med olika färger för att kunna 

urskilja likheter och olikheter och grupperades sedan i kategorier. Temat som identifierades 

under dataanalysen var vårdkvalité. Kategorierna som identifierades var: skiftarbetets 

inverkan på medicinska säkerheten och skiftarbetets inverkan på omvårdnaden. 

Totalt identifierades 
2080 studier vid 

sökningarna

Totalt lästes 350 
abstrakt

54 studier lästes i sin 
helhet

23 studier 
identifierades, varav 

6 studier genom 
manuell sökning.

7 studier exkluderas 
efter 

kvalitetsvärdering.

16 studier 
inkluderades i 

litteraturstudien
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3.6 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som valdes i litteraturstudien grundades på World Medical 

Associations föreskrifter (World Medical Association [WMA], 2015). Samtliga studier som 

inkluderades i litteraturstudien hade ett godkännande av en etisk kommitté och/eller förde ett 

etiskt resonemang. Det etiska resonemangen i studierna byggde på deltagarnas samtyckte till 

deltatagande och frivillighet att delta i studien. De informerades även om rätten till att avbryta 

studien när som helst och deras anonymitet. För att undvika bias inkluderades alla studier som 

ansågs relevanta och bedömdes ha medel- eller hög kvalité efter kvalitetsvärderingen oavsett 

studiernas resultat. Litteraturstudien är sanningsenligt presenterad och resultatet är inte 

förvrängt eller förfalskat. 
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4. Resultat 
I litteraturstudien inkluderades totalt 16 studier, 15 kvantitativa och en kvalitativa. Sex av 

studierna var utförde i Japan, tre i Amerika, en i respektive Australien, Israel, Kanada, Norge, 

Storbritannien och Taiwan. En av studierna var utförd i tolv europeiska länder varav ett av 

länderna var Sverige. Totalt inkluderades 55 540 sjuksköterskor i litteraturstudien. Temat i 

resultatet var vårdkvalitet som delades in i kategorierna: skiftarbetets inverkan på medicinska 

säkerheten och skiftarbetets inverkan på omvårdnaden, se figur 3 för redovisning av studier 

som inkluderades i varje kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdkvalitet

Medicinsk 
säkerhet

Admi et al. (2008)

Arakawa et al. (2011)

Arimura et al. (2010)

Bjornvatn et al.(2012)

Fallis et al. (2011)

Johnson et al. (2014)

Li-Fang et al. (2012)
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4.1 Skiftarbetets inverkan på den medicinska säkerheten 
Sjuksköterskor som arbetade skift, både tvåskift (Dag/Natt) och treskift, hade signifikant 

högre risk att begå medicinska fel vid medicinhantering, inkorrekt användning av 

medicinteknisk utrustning, nålstick och kirurgi jämfört med sjuksköterskor som endast 

arbetade dagskift (Arimura, Imai, Okawa, Fujimura & Yamada, 2010). En jämförelse mellan 

sjuksköterskor som arbetade tvåskift och treskift visade att sjuksköterskor som arbetade 

treskift hade högre frekvens av inblandning i händelser som skadade patienter jämfört med 

sjuksköterskor som arbetade tvåskift (Tankaka et al. 2010). Till skillnad från Arimura et al. 

(2010) och Tankaka et al. (2010) identifierade inte Arakawa, Kanoya & Sato (2011) några 

signifikanta skillnader i patientskador eller händelser som kunde föranlett vårdskador mellan 

sjuksköterskor som arbetade tvåskift (dag/natt) jämfört med sjuksköterskor som arbetade 

treskift (dag/kväll/natt).  

Skillnaden i varför den medicinska säkerheten påverkades kunde ses mellan skiften. Den 

medicinska säkerheten försämrades under förmiddagsskiftet vid intravenös 

läkemedelshantering när sjuksköterskor upplevde stress och arbetsuppgifterna blev försenade 

på grund av hög arbetsbelastning. Under kvällsskiftet försämrades den medicinska säkerheten 

vid intravenös läkemedelshantering när sjuksköterskorna blev försenade på grund av hög 

arbetsbelastning. Under nattskiftet fanns det inga signifikanta faktorer som påverkade den 

medicinska säkerheten (Seki & Yamasaki, 2005). 

Långa skift och övertidsarbete ökade risken för medicinska fel (Li-Fang, Sheuan, Pei-Fang, 

Shu-Ching & Yu-Chun, 2012; Rogers, Hwang, Scott, Aiken & Dinges, 2004). Rogers et al. 

(2004) studie visade att risken för att begå medicinska fel ökade tre gånger vid skift på mer än 

tolv timmar. När sjuksköterskor arbetade övertid ökade risken för att begå minst ett 

medicinskt fel vid medicinhantering, hjärt- och lungräddning samt oplanerade extubationer, 

oavsett hur långt det schemalagda skiftet var (Li-Fang et al., 2012; Rogers et al., 2004). 

Risken för medicinska fel vid övertid vid åtta timmars pass var (OR 1.34) lägre jämfört med 

övertid vid tolv timmars pass (OR 3.26) (Rogers et al., 2004). 

Sömnbesvär hos skiftarbetande sjuksköterskor hotade den medicinska säkerheten (Fallis, 

McMillan & Edwards, 2011; Johnson, Jung, Brown, Weaver & Richards, 2014). Johnson et 

al. (2014) studie visade att minskat antal sömntimmar ökade risken för medicinska fel vid 

medicinhantering samt att patienterna skadades vid operation (ibid.). Om möjligheten fanns 

att ta en kortare sömnpaus under nattskiftet upplevde sjuksköterskor att patientsäkerheten 

förbättrades. Sjuksköterskor upplevde att de fick mer energi och att vaksamheten förbättrades 

(Fallis et al., 2011). Arimura et al. (2010) fann däremot ingen signifikant association mellan 

sömnkvalitet och medicinska fel vid läkemedelshantering eller vid inkorrekt användande av 

medicinteknisk utrustning. Admi et al. (2008) studie visade att sjuksköterskor som arbetade 

treskift och beskrev sömnsvårigheter och/eller flertalet uppvaknanden ur sömnen efter 

nattpass inte utförde fler medicinska fel vid medicinhantering och var heller inte iblandade i 

fler medicinska incidenter på arbetet jämfört med sjuksköterskor som inte upplevde 

sömnbesvär efter nattskiftet.  

Den medicinska säkerheten försämrades vid svår trötthet enligt en studie av Suzuki, Ohida, 

Kenita, Yokoyama och Uchiyama (2005). Studien som undersökte japanska sjuksköterskor 

skiftarbete visade att svår trötthet ökade risken för fel vid läkemedelsadministration, inkorrekt 

användning av medicinteknisk utrustning samt stickskador. Svår dagtidströtthet sågs hos 26 % 

av sjuksköterskorna och högst andel av dagtidströtthet sågs hos unga sjuksköterskor mellan 

20-29 år, följt av sjuksköterskor som var mellan 30-39 år. Lägst andel av dagtidströtthet hade 

sjuksköterskor över 50 år (Suzuki et al., 2005). Att trötthet försämrar den medicinska 



10 
 

säkerheten, visade även Bjornvatn et al. (2012) i sin studie. Bland intensivvårdssjuksköterskor 

som arbetade treskift upplevde 63,5% rädsla att under nattskiftet utföra ett misstag på grund 

av tröttheten och 58,1% upplevde rädsla att de skulle missa förändringar i patientens tillstånd 

på grund av tröttheten. Arimura et al. (2010) identifierade däremot ingen statiskt signifikant 

association mellan medicinska fel och trötthet där patienten skadats eller kunde ha skadats. 

Sjuksköterskor som arbetade tvåskift (Dag/Natt) eller treskift (Dag/Kväll/Natt) och beskrev 

psykisk ohälsa hade en ökad risk för att göra medicinska fel som kunde ha ledat till 

patientskador eller händelser som kunde ha föranlett vårdskador (Arakawa et al., 2011). 

Arimura et al. (2010) fann också att skiftarbete och mental psykisk ohälsa ökade risken för att 

begå medicinska fel vid medicinhantering, inkorrekt användning av medicinteknisk 

utrustning, nålstick och kirurgi så patienterna skadades eller kunde ha skadats. Sjuksköterskor 

i den japanska studien visade att 68,8% av deltagarna ansågs ha dålig mental hälsa. I gruppen 

av sjuksköterskorna som arbetade skift var andelen som ansågs ha dålig mental hälsa högre 

(69,8 %) jämfört med de som arbetade dagtid (55,6 %). I jämförelse mellan grupperna av 

sjuksköterskorna som ansågs ha dålig hälsa jämfört med de som ansågs ha bra mental hälsa 

utförde gruppen med mentalt dålig hälsa fler medicinska fel. Medicinska fel som inträffade 

var vid läkemedelshantering, inkorrekt användning av medicinteknisk utrustning, fel vid 

identifiering av patienterna och nålstick än sjuksköterskor som ansågs ha bra mental hälsa 

(Suzuki et al., 2004).  

4.2 Skiftarbetets inverkan på omvårdnaden. 
Sjuksköterskor upplevde att sämre vårdkvalitet och patientsäkerhet hade ett starkt samband 

med förbisedda eller ogjorda omvårdnadsaktiviteter. Studien visade att 86 % av 

sjuksköterskorna förbisåg åtminstone en omvårdnadsaktivitet senaste arbetsskiftet (Ball, 

Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2013). Arimura et al (2010) identifierade att risken 

för att patienterna skulle ramla ökade när sjuksköterskor arbetade tvåskift (Dag/Natt) och 

treskift. Omvårdnadsaktiviteter förbisågs mer under dagskiftet och kvällsskiftet jämfört med 

nattskiftet. Omvårdnadsaktiviteter som förbisågs var kommunikation med patienter (66 %), 

utbilda patienter (52 %) och förnya vårdplaner (47 %) (Ball et al., 2013). Till skillnad mot 

Ball et al. (2013) identifierade Blackman et al. (2014) att under eftermiddagen förbisåg 

sjuksköterskorna omvårdnadaktiviteterna oftare jämfört med förmiddagen. 

Omvårdnadsaktiviteterna som förbisågs var hjälpa patienterna med deras hygien, munvård, 

emotionellt stöd, utbildning och dokumentation. 

Skiftens längd påverkar omvårdnaden negativt (Griffiths et al. 2014; Kear & Ulrich, 2015). 

Griffiths et al. (2014)  fann att sjuksköterskorna som arbetade tolv timmar skift eller längre 

var mer benägna att gradera vårdkvalitén som dålig eller okej, och var mer benägna att 

rapportera bristande eller dålig patientsäkerhet jämfört med sjuksköterskor som arbetade åtta 

timmars skift eller kortare. Även Kear och Ulrich (2015) beskrev i en kvantitativ studie att 

långa skift på tolv timmar eller mer resulterade i trötthet hos sjuksköterskorna med nedsatt 

vårdkvalité. Som följd när sjuksköterskorna arbetade övertid ökade risken för att patienterna 

skulle drabbas av trycksår eller ramla oavsett hur långt det schemalagda skiftet var (Li-Fang 

et al. 2012). Sömnbrist och reducerat antalet sömntimmar ökade risken för att patienterna 

skulle ramla, utveckla trycksår, drabbas av vårdrelaterade lunginflammationer och 

urinvägsinfektioner (Johnson et al., 2014). Däremot identifierades inte några skillnader i 

antalet fall hos patienter mellan sjuksköterskor som arbetade treskift och beskrev sömnbesvär 

jämfört med sjuksköterskor som arbetade treskift men som inte beskrev sömnbesvär (Admi et 

al., 2008). 



11 
 

 

4.3 Temat vårdkvalitet 
Resultat visade att vårdkvalitet påverkades negativt av skiftarbete och långa skift. Den 

medicinska säkerheten försämrades när sjuksköterskor arbetade roterande och långa skift. 

Sjuksköterskor upplevde sömnbesvär, trötthet och psykiska besvär till följd av skiftarbetet och 

långa skift, faktorer som påverkade den medicinska säkerheten. Omvårdnaden försämrades av 

att arbeta roterande och långa skift, vilket ledde till att sjuksköterskorna upplevde sömnbesvär 

och trötthet. Risken för att patienterna skulle ramla, utveckla trycksår, bristande omvårdnad 

och försämrad kommunikation ökade. 

4.4 Evidensgrad 
I litteraturstudien resultat inkluderades 16 studier och 55 540 sjuksköterskor. I resultatet 

inkluderades 15 kvantitativa tvärsnittsstudier och en kvalitativ. Ingen RCT-studie 

inkluderades i resultatet. Enligt GRADE har tvärsnittsstudier en lägre evidensgrad jämfört 

med RCT-studier (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). 

Författaren anser att litteraturstudiens resultat är överensstämmande, många deltagare 

inkluderades och att litteraturstudien är överförbarhet och relevant. Litteraturstudien bedöms 

ha en begränsad evidensgrad. 
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5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
För att undersöka hur sjuksköterskors skiftarbete påverkade patientenssäkerhetens valdes en 

systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. En systematisk litteraturstudie ökar 

kvalitén eftersom studien kan upprepas med liknande resultat och slutsats (Polit & Beck, 

2012). Metoden bedömdes som lämplig då författaren ville sammanställa tidigare forskning 

för att öka evidensen kring hur patientenssäkerheten påverkades vid skiftarbete hos 

sjuksköterskor. För att förbättra studiens kvalité valdes Polit och Becks (2012) flödesschema, 

se figur 1. Flödesschemat tydliggjorde stegen under litteraturstudien och möjliggör för andra 

forskare att upprepa studien, vilket förbättrar litteraturstudiens reliabilitet och validitet. 
Litteratursökning utfördes i databaserna Cinahl och Medline och PsykInfo, se bilaga 1, vilket 

förbättrade validiteten eftersom litteratursökning utfördes i flera databaser. Enligt SBU (2014) 

måste sökningar utföras grundligt i minst två databaser för att sökningen ska bedömas som 

tillräcklig. Databaserna Cinahl och Medline, är två värdefulla databaser för 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). Databaserna som valdes var uppbyggda på 

liknande sätt, vilket underlättade sökningarna. Enligt Polit och Beck (2012) ska forskarna lära 

känna databaserna för att kunna använda möjligheterna som databaserna medför. En 

provsökning utfördes under våren 2016 för att identifiera sökord samt verifiera tillgången till 

relevanta studier, vilket förbättrar litteraturstudiens validitet eftersom relevanta sökorden 

användes. Anpassning av sökorden till ämnesord och begränsningar utfördes bland 

databaserna för optimera sökningarna (Polit & Beck, 2012). Ämnesorden skilde mellan 

databaserna, för att inte förbise relevanta studier valdes i databaserna ett eller flera relevanta 

ämnesord som stämde överens med sökorden. Ingen sökning utfördes som fritextsökning, 

vilket enligt SBU (2014) kan resultera i att relevanta studier inte identifierades vilket är en 

svaghet och påverkar validiteten.  

Begräsningarna som valdes vid sökningarna var att studierna skulle vara skriva på engelska, 

vara publicerade mellan år 2000 till 2016 samt att studierna skulle vara peer-review 

granskade, se bilaga 1. För att utföra en litteraturstudie av hög kvalité ska studierna vara 

aktuella (Polit & Beck, 2012), därför begränsades tiden från år 2000. Flera studier som 

publicerats tidigare identifierades i referenslistor men exkluderades för att öka studiens 

aktualitet. Begräsningarna resulterade i att 16 studier identifierades och inkluderades, se 

bilaga 4. Alla studier som inkluderades var var peer-review granskade, vilket författaren 

bedömer ökar trovärdigheten i studien.  

En kompletterande manuell sökning utfördes utifrån identifierade studiers referenslistor, 

vilket resulterade i att fler studier identifierades och förbättrade litteraturstudien reliabilitet. 

Målet med sökningen ska vara att identifiera så många relevanta studier som möjligt och 

minska risken för systematiska fel vid sökningarna (SBU, 2014). Sökningarna i Cinahl och 

Medline resulterade i många träffar som inte var relevanta för litteraturstudien. Det kan tyda 

på att sökorden fångade upp fler områden än tänkt, vilket kan vara negativt för studiens 

validitet och reliabilitet, se bilaga 1. En annan svaghet vid litteratursökning var att författaren 

utförde sökningen enskilt, vilket kan påverka studiens reliabilitet. Litteratursökningar ska 

utföras av två eller flera personer oberoende av varandra för att bedöma om studierna 

uppfyller inklusionskriterierna (SBU, 2014). Studierna som lästes i sin helhet och 

inkluderades eller exkluderades, redovisas i bilaga 2. Sökstrategier och sökresultat 

dokumenterades vilket ökar tillförlitligheten och transparens (SBU, 2014).  
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Inklusions-, och exklusionskriterierna utformades efter studiens syfte, se bilaga 1. För att öka 

kvalitén på inkluderade studier valdes att endast orginalstudier inkluderades (Polit & Beck, 

2012). Studierna skulle vara publicerade på engelska eftersom författaren endast behärskade 

det engelska språket. Både kvalitativa samt kvantitativa studier inkluderades, vilket 

författaren anser stärker litteraturstudien då fler studier inkluderades. Alla inkluderade studier 

är godkända av en etisk kommitté och/eller för ett etiskt resonemang, vilket betyder att alla 

deltagarna hade samtyckt till att delta, informerats om möjligheterna till att avbryta 

deltagandet och deras anonymitet har skyddats (Polit & Beck, 2012). Författaren anser därför 

att litteraturstudien utförts på ett sådant sätt att inga inskränkningar skett på deltagarnas 

mänskliga rättigheter. Anonymitet för deltagarna kan ha betydelse för trovärdigheten i studien 

då deltagarna har svarat på frågor om vårdskador och patientsäkerhet. Författaren anser att om 

deltagarnas anonymitet inte skyddats, skulle det kunnat påverka studiernas validitet eftersom 

deltagarna möjligen inte svarat sanningsenligt på frågor angående patientsäkerheten.  

Kvalitetsvärdering av studierna utfördes med granskningsmallarna från Örebro Universitet, se 

bilaga 3. Litteraturstudiens reliabilitet förbättras eftersom granskningen utfördes med 

validerade granskningsmallar. Enligt Polit och Beck (2012) ska validerade granskningsmallar 

användas vid granskning av studier. Granskningen sker för att bedöma utsträckningen av 

studiernas bias. Författaren granskade studierna enskild, vilket kan påverka litteraturstudiens 

reliabilitet negativt eftersom möjligheten att diskutera olika studier inte fanns. Flera av 

studierna utfördes genom enkätstudier med stor tillfrågad population, se bilaga 3 och 4. 

Bortfallen i dessa studier var hög, men bedömdes som acceptabla. Författaren anser att det 

inte påverkade studiens validitet eftersom litteraturstudiens resultat var överensstämmande. 

Alla utom en studie var tvärsnittsstudier, vilket resulterade i att en fråga på granskningsmallen 

om deltagarnas inlärningseffekt vid upprepade mätningar inte bedömdes som relevant för 

bedömningen av dessa studien. Ingen studie av låg kvalité inkluderades, vilket författaren 

stärker studiens validitet. En svaghet i kvalitetsvärderingen är författarens brist på erfarenhet 

av bedömningar, vilken kan innebära att andra forskare hade kvalitétsvärderat studierna 

annorlunda, vilket kan påverka studiens reliabilitet negativt. Enligt SBU (2010) ska 

granskningen ske i grupp för att kunna diskutera otydligheten och diskutera hur frågorna i 

granskningsmallarna ska tolkas. 

Dataanalysen utfördes genom att författaren enskilt läste igenom studierna för att se olika 

möjligheter hur studierna kunde kodas. Resultatet i studierna som ansågs relevant 

sammanfattades och kodades i färger för att kunna urskilja likheter och olikheter, se figur 2. I 

dessa steg anser författaren att det var en nackdel att utföra dessa steg självständigt. Om 

litteraturstudien genomförts av flera personer hade det funnits möjligheten att diskutera 

tveksamheter (SBU, 2010). Dataanalysen kan därför påverka litteraturstudiens validitet 

negativt. 

Trovärdigheten i en litteraturstudie bedöms efter om läsarna har möjlighet att bedöma 

trovärdigheten i slutsatserna samt möjlighet för läsare till bedöma om viktig litteratur 

exkluderats från studien (SBU, 2014). Enligt Polit och Beck (2012) ska studiens 

datainsamling och urvalsprocess vara väl beskriven för att studien ska vara trovärdighet. 

Litteraturstudien är utförd på ett systematiskt sätt och redovisar hur flödesschemat följts, vilka 

sökord, databaser, begräsningar och inklusions-, och exklusionskriterer som använts. Studien 

redovisar sökmatris samt lästa studier som exkluderats och orsakerna till studiernas 

exkludering. Övrigt redovisas kvalitetsvärderingarna av studierna samt studierna redovisas i 

en artikelmatris. Trovärdigheten i litteraturstudiens kvalitetsvärdering och analysförfarande 

kan påverkas eftersom författaren utförde dessa enskilt och inte hade något att diskutera 

tveksamheter med. Författaren har liten erfarenhet av utföra litteraturstudier, vilket kan 

påverka litteratursöknings trovärdighet. 
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5.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor som arbetade roterade skift mellan dag-, 

och nattskift hade negativ påverkan på patientsäkerheten.  Liknande resultat kom Gold et al. 

(1992) fram till. Studien visade att sjuksköterskor som arbetade treskift hade nästan dubbelt så 

hög risk att begå misstag än sjuksköterskor som endast arbetade dag-, eller kvällsskift. Att 

endast arbeta nattskift minskade risken (OR 1,17) jämfört med att arbeta dag-, och kvällsskift 

med enstaka nattskift (OR 1,97). Utifrån litteraturstudien kan slutsatsen dras att 

patientsäkerheten påverkades negativt av att arbeta rotera skift. Att arbete treskift påverkade 

patientsäkerheten mer negativt jämfört med att arbeta tvåskift. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade även att sjuksköterskor som arbetade långa skift och 

övertid resulterade i försämrad patientsäkerhet. Resultatet stöds av Geiger-Brown et al. (2012) 

som i en studie visade att sjuksköterskor som arbetade skift på tolv timmars inte fick 

tillräckligt med sömn mellan skiften för att kunna återhämta sig mentalt och fysiskt. 

Sjuksköterskorna beskrev en högre grad av trötthet i slutet av tolv timmars skift (ibid.). 

Längre skift ledde dock sjuksköterskornas upplevelse av trötthet minskade, enligt Smith, 

Wright, Mackey, Milsop och Yates, (1998). Författaren tror att det kunde bero på att 

sjuksköterskorna hade fler lediga dagar och därför upplevde mindre trötthet. Yamada et al. 

(2001) studie visade att sjuksköterskor som arbetade tolv timmars skift upplevde försämrad 

sömnkvalitén, huvudvärk, nedsatt vaksamhet. Sjuksköterskorna uttryckte även att de i större 

utsträckning inte ville arbeta kvar jämfört med sjuksköterskorna som arbetade åtta timmars 

skift (ibid.). En annan studie visade dock att tolv timmars skift förbättrade personalens 

sömnkvalitet, tiden för återhämtning förbättrades efter nattskift och de upplevd minskade grad 

av trötthet. Personalen upplevde även förbättrad vaksamhet och var mer nöjda med sin 

arbetssituation. Studien identifierande att långa skift inte påverkade personalens 

arbetsprestation. Personalen upplevde inte att risken för skador ökade (Lowden, Kecklund, 

Axelsson & Akerstedt, 1998). Litteraturstudien visade att långa skift hade negativ påverkan 

på patientsäkerheten. Ingen av studierna beskrev att patientsäkerheten förbättrades vid långa 

skift. Däremot är inte studierna överensstämmande om hur långa skift påverkar 

sjuksköterskornas sömnkvalité, tid för återhämtning, trötthet och hälsa, vilket skulle kunna 

påverka patientsäkerheten. 

Litteraturstudien visade att patientsäkerheten varierade mellan skiften. Resultatet var inte 

överensstämmande om vilket skift patientsäkerheten påverkades mest. En studie bland läkare 

visade att under nattskiftet oroade sig läkarna för att begå medicinska fel och att de oroade sig 

över patientsäkerheten (Jackson & Moreton, 2013). Andra studier på sjuksköterskors visade 

att vaksamhet och arbetsprestation var försämrad under nattskiftet jämfört med dag- och 

kvällsskiftet. Arbetsprestationen var högst under eftermiddagsskiftet följt av dagskiftet 

(Haldar & Sahu, 2015). Orsakerna till varierande patientsäkerhet mellan skiften förutom 

sömnbesvär och trötthet hos sjuksköterskorna skulle kunna bero på faktorer som hög 

arbetsbelastning och stress, anser författaren. Litteraturstudien visade att stress var en faktor 

som försenade sjuksköterskornas arbetsuppgifter och påverkade patientsäkerheten. Resultatet 

stöds av flera studier som visade att sjuksköterskor upplevde försämrad patientsäkerhet vid 

hög arbetsbelastning (Nantsupawat et al., 2011; Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 

2008). Studier visade även att sjuksköterskor som ansvarade för många patienter resulterade i 

försämrad patientsäkerhet (Ball et al., 2013; Ehsani et al., 2013; Nantsupawat et al., 2011) och 

högre dödligheten (Aiken et al., 2002). Hög arbetsbelastning ledde till att patienterna inte 

övervakades på ett adekvat sätt (Magid et al., 2006) och kommunikationen mellan personalen 

och mellan personalen och patienterna försämrades (Andersson et al., 2012; Flowerdew et al., 
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2012). En positiv arbetsmiljö på arbetsplatserna resulterade i förbättrad patientsäkerhet (Ball 

et al., 2013). Antalet patienter en sjuksköterska vårdar och arbetsmiljö verkar ha stor påverkan 

på patientsäkerheten. Att litteraturstudien inte visade något överensstämmande resultat under 

vilket skift patientsäkerheten var mest hotat kan bero på att andra faktorer som 

arbetsbelastning och stress har större påverkan jämfört med vilket skift sjuksköterskorna 

arbetade. Arbetsmiljön och stressen som sjuksköterskor upplevde kan vara en bidragande 

orsak varför litteraturstudien visade att roterande skift hade en negativ inverkan på 

patientsäkerheten. 

Litteraturstudien visade att sömnbesvär hos skiftarbetande sjuksköterskor är vanligt 

förekommande och två studier visade att patientsäkerheten försämrades på grund av 

sömnbesvären. Liknande resultat kom flera studier fram till som visade att skiftarbetande 

sjuksköterskor hade en ökad risk för sömnbesvär (Akerstedt et al., 2010; Haldar & Sahu, 

2015; Jafari et al., 2015; Jahromi et al., 2013; Zverev & Misiri, 2009). Resultatet stöds även 

av Gold et al. (1992) som visade att sjuksköterskor som arbetar treskift eller endast arbetade 

nattskift hade färre timmars sömn jämfört med sjuksköterskor som arbetade dagskift. I 

jämförelse mellan sjuksköterskor som roterade mellan dag-, och kvällsskift hade 

sjuksköterskor som arbetade nattskiftet nästan dubbelt så hög risk att drabbas av dålig 

sömnkvalitet och sjuksköterskorna som roterade mellan treskift rapporterade nästan tre gånger 

så hög risk att drabbas av dålig sömnkvalitet (ibid.). Andra studier har även påvisat ökad risk 

för sömnbesvär hos skiftarbetande sjuksköterskor (Akerstedt et al., 2010; Jahromi et al., 

2013). Författaren anser att andra faktorer än skiftarbete kunde påverka sömnbesvären. 

Farzianpour et al. (2015) studie visade att extroverta personligheter hanterar sömnbesvär och 

kronisk trötthet bättre jämfört med introverta personligheter. Sjuksköterskor som arbetade 

skift och hade en kronisk sjukdom eller upplevde hälsobesvär beskrev sämre sömnkvalitet 

(Korompeli et al., 2014; Lin, Liao, Chen & Fan, 2014). Stress hade en negativ påverkan på 

sömnkvalitén och påverkade även sjuksköterskornas upplevda hälsa negativt (Lin et al., 

2014). Litteraturstudien visade att många skiftarbetande sjuksköterskor upplevde sömnbesvär 

på grund av skiftarbete och att sömnbesvären skulle kunna påverka patientsäkerheten. Varför 

sjuksköterskorna upplevde sömnbesvären på grund av skiftarbete framkom inte i 

litteraturstudien, men förbättrad arbetsmiljö kan vara en bidragande faktor för att förbättra 

skiftarbetande sjuksköterskors sömnbesvär.  

 

Litteraturstudien visade att trötthet kan påverka patientsäkerheten negativt. Liknande resultat 

kom Jackson och Moreton (2013) fram till. Studien visade att läkare under nattskift upplevde 

trötthet och ineffektivitet. Läkarna oroade sig över patientsäkerheten och för att de skulle begå 

medicinska fel. Läkare som yrkesprofession arbetar roterande skift med patienter och anses 

därför som en jämförbar yrkesprofession att jämföra resultatet med. Upplevd trötthet hos 

sjuksköterskor ökade signifikant under nattskiften men påverkade inte arbetsprestationen, 

vaksamheten eller reaktionsförmågan nämnvärt, enligt Reinke, Özbay, Dieperink och 

Tulleken (2015). Kronisk sjukdom ökade skiftarbetande sjuksköterskors grad av upplevd 

trötthet (Korompeli et al., 2014). Litteraturstudien visade att trötthet påverkar 

patientsäkerheten. Schemaläggningen skulle kunna anpassas för att minska tröttheten hos 

sjuksköterskor och framförallt för sjuksköterskor som har en kronisk sjukdom. 

 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskor som arbetade skift hade sämre mental hälsa jämfört 

med sjuksköterskor som inte arbetade skift. Nedsatt mental hälsa försämrade 

patientsäkerheten, enligt litteraturstudien. Resultatet stöds av en studie utförd på läkare som 

upplevde nedstämdhet under nattskiften och läkarna oroade över patientsäkerhet och att de 
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skulle begå medicinska fel (Jackson & Moreton, 2013). Andra studier har visat att 

sjuksköterskor som arbetar skift hade en ökad risk för depression, stress och ångest vid 

skiftarbete hos sjuksköterskor (Jahromi et al., 2013; Shen et al., 2016; Togo et al., 2017) 

Kvinnor hade sämre mental hälsa och upplevde mer besvär av ångest jämfört med män 

(Farzianpour et al, 2015; Korompeli et al., 2014). Genom att identifiera sjuksköterskor med 

nedsatt mentala hälsa eller sjuksköterskor som riskerar att utveckla nedsatt mental hälsa skulle 

schemaläggningen kunna anpassas efter sjuksköterskornas mentala hälsa, vilket skulle kunna 

förbättra patientsäkerheten.  

5.3 Studiens generaliserbarhet 

I samtliga studier dominerades populationen av kvinnor. Inga av studierna har jämfört 

skillnader i hur skiftarbete och skiftens längd påverkar män och kvinnor. Litteraturstudiens 

resultat skulle därför kunna vara svår att generalisera på män.  

Ur ett globalt perspektiv är flera studier utförda i Asien och Nordamerika. En studie är delvis 

utförd i Sverige. Schemaläggning och skiftarbete skiljer sig mellan olika delar av världen. I 

flera av studierna arbetar sjuksköterskor dagskift följt av nattskift, vilket kan medföra att 

litteraturstudien generaliserbarhet inom svensk hälso-, och sjukvård försämras. 

I ett mångkulturellt perspektiv visade litteraturstudien inga skillnader i hur skiftarbete 

inverkar på patientsäkerheten mellan olika länderna och världsdelarna. Litteraturstudien borde 

därför kunna generaliseras i ett globalt perspektiv. 

5.4 Kliniska nytta och förslag på fortsatt forskning 

Specialistsjuksköterskorna har ett ansvar för att utveckla omvårdnaden och patientsäkerhet. 

Idag skadas var tionde patient vid kontakt med hälso- och sjukvården. Litteraturstudien visar 

att skiftarbete och långa skift har negativ påverkan på patientsäkerheten. Genom att anpassa 

sjuksköterskornas schema och längden, kan faktorer som sömnbesvär, trötthet och mentala 

hälsa förbättras och därmed patientsäkerheten. Genom att minska antalet vårdskador kan 

antalet patienter som behöver förlängd vårdtid minska, och patientsäkerheten förbättras vilket 

skulle kunna vara en viktig aspekt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan dessutom ha 

en positiv påverkan på sjuksköterskornas arbetsbelastning och stress. Litteraturstudien visade 

även att kvinnor beskrev andra sömnbesvär jämfört med män. Ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är det viktigt att identifiera sjuksköterskor som beskriver sömnbesvär och nedsatt 

mental hälsa på grund av skiftarbete.  

Fler studier skulle behövas för att säkerställa sambandet mellan skiftarbete, skiftens längd och 

patientsäkerheten. Utbudet av studier är begränsat och många studier är av låg eller medelhög 

kvalité. Ingen av studierna är enbart utförda i Sverige, vilket skulle kunna vara av nationellt 

intresse för att kunna anpassa den svenska hälso- och sjukvården eftersom sjuksköterskors 

arbetsuppgifter skiljer sig i ett globalt perspektiv. För att kunna förbättra patientsäkerheten 

borde även studier undersöker vilka coping-strategier sjuksköterskorna har vid skiftarbete för 

att kunna utarbeta bra strategier som förbättrar sjuksköterskors mentala hälsa, sömnbesvär och 

trötthet vid skiftarbete. Ingen av studierna i litteraturstudien undersökte vilka cooping-

metoder sjuksköterskorna använde för att kunna arbeta skift, vilket inte heller var syftet med 

litteraturstudien. 
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5.5 Konklusion 
Litteraturstudien visade att vårdkvaliteten försämrades vid skiftarbete och långa skift hos 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna upplevde trötthet, sömnbesvär och nedsatt mental hälsa som 

följd, faktorer som i litteraturstudien visade sig påverka patientsäkerheten negativt. 

Patienterna som vårdas av sjuksköterskor riskerar idag att drabbas av vårdskador, exempelvis 

utveckla, trycksår, ramla och få fel mediciner. 
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Bilagor 
Bilaga 1 artikelsökning 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

ab-

strakt 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

studier 

Cinahl (MH 

"Nurses+") 

(S1) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

82053    

 (MH 

"Personnel 

Staffing and 

Scheduling+") 

(S2) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

12592    

 (MH 

"Shiftwork") 

(S3) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

1591    

 S2 OR S3 

(S4) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

12592    

 (MH "Health 

Care 

Errors+") 

(S5) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

22491    

 (MH 

"Medication 

Errors+") 

(S6) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

7893    

 (MH 

"Treatment 

Errors+") 

(S7) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

12591    

 (MH "Patient 

Safety+") 

(S8) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

52640    

 (MH "Quality 

of Health 

Care+") 

(S9) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

424803    

 S5 OR S6 OR 

S7 OR S8 OR 

S9 (S10) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

462531    

 S1 AND S4 

AND S10 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

1454 232 39 8 

  



26 
 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

studier 

Inkluderade 

Medline (MH 

"Nurses+") 

(S1) 

2000-2016 

Engelska 

35017 
   

 
(MH "Work 

Schedule 

Tolerance")  

(S2) 

2000-2016 

Engelska 

3638 
   

 
(MH 

"Personnel 

Staffing and 

Scheduling") 

(S3) 

2000-2016 

Engelska 

9312 
   

 
S2 OR S3 

(S4) 

2000-2016 

Engelska 

12066 
   

 
(MH 

"Medical 

Errors+") 

(S5) 

2000-2016 

Engelska 

61912 
   

 
(MH 

"Medication 

Errors+") 

(S6) 

2000-2016 

Engelska 

9244 
   

 
(MH 

"Patient 

Safety") 

(S7) 

2000-2016 

Engelska 

10196 
   

 
(MH 

"Quality of 

Health 

Care+") (S8) 

2000-2016 

Engelska 

3616118 
   

 
S5 OR S6 

OR S7 OR 

S8 (S9) 

2000-2016 

Engelska 

3634789 
   

 
S1 AND S4 

AND S9 

(S10) 

2000-2016 

Engelska 

609 112 12  2 
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Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa  

studier 

Inkluderade 

Psykinfo DE 

"Nurses" 

OR DE 

"Psychiatric 

Nurses" OR 

DE "Public 

Health 

Service 

Nurses" OR 

DE "School 

Nurses" 

(S1) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

18181    

 DE "Work 

Scheduling" 

(S2) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

798    

 DE 

"Workday 

Shifts" 

(S3) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

978    

 S2 OR S3 

(S4) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

1659    

 DE 

"Medical 

Treatment 

(General)" 

OR DE 

"Gene 

Therapy" 

OR DE 

"Oncology" 

(S5) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

4329    

 DE "Patient 

Safety" 

(S6) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

1146    

 DE 

"Quality of 

Care" 

(S7) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

8084    

 S5 OR S6 

OR S7 (S8) 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

13215    

 S1 AND S4 

AND S9 

2000-2016 

Engelska 

Peer-review 

17 6 3  0 
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Bilaga 2 Inklusion och exklusion av lästa studier 
Författare och år Inkluderad Exkluderad Kommentar 

Admi et al. (2008) x  Inkluderad 

Arakawa et al. 

(2011) 

x 
 

Inkluderad 

Arimura et al. (2010) x  Inkluderad 

Ausserhoffer et al. 

(2014) 

 
x Svarar inte på syfte 

Bae (2012)  x Svarar inte på syfte 

Ball et al. (2013) x  Inkluderad 

Berger & Hobbs 

(2006) 

 x Review 

Bjornvatn et al. 

(2012) 

x  Inkluderad 

Blackman et al. 

(2014) 

x  Inkluderad 

Boyle et al. (2015)  x Svarar inte på syfte 

Chang et al. (2013)  x Svarar inte på syfte 

Charney & Schirmer 

(2007) 

 x Svarar inte på syfte 

Cho et al. (2016)  x Svarar inte på syfte 

De Cordova et al. 

(2014) 

 x Svarar inte på syfte 

Domen et al. (2015)  x Svarar inte på syfte 

Dorrian et al. (2006)  x Exkluderad efter 

granskning.                                         

Dorrian et al (2008) 
 

x Exkluderad efter 

granskning.                                         

Edwards et al. 

(2013) 

 x Svarar inte på syfte 

Estryn-Behar et al. 

2012) 

 x Exkluderad efter 

granskning.                                         

Fallis et al. (2011) x  Inkluderad 

Frith et al. (2012)  x Svarar inte på syfte 

Garrett (2008)  x Review 

Geiger-Brown & 

Lipscomb (2010) 

 x Review 

Griffiths et al. 

(2014) 

x  Inkluderad 

Härkänen et al. 

(2014) 

 
x Exkluderad efter 

granskning.                                         

Holden et al. (2011)  x Svarar inte på syfte 

Johnson et al. (2014) x  Inkluderad 

Kear & Ulrich 

(2015) 

x  Inkluderad 

Kendall-Gallagher & 

Blegen (2009) 

 x Svarar inte på syfte 

Li-Fang et al. (2012) x  Inkluderad 
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Maloney et al. 

(2015) 

 x Svarar inte på syfte 

Meisser et al. (2007)  x Svarar inte på syfte 

Miller et al. (2010)  x Svarar inte på syfte 

Monahan (2012)  x Svarar inte på syfte 

Mrayyan (2004)  x Svarar inte på syfte 

Olds & Clarke 

(2010) 

 x Exkluderad efter 

granskning.                                         

Richardson et al. 

(2007) 

 
x Svarar inte på syfte 

Rochefort & Clarke 

(2010) 

 x Svarar inte på syfte 

Rogers et al. (2004) x  Inkluderad 

Saleh et al. (2015)  x Svarar inte på syfte 

Sochalski (2001)  x Svarar inte på syfte 

Scott et al. (2006) 
 

x Exkluderad efter 

granskning.                                         

Seki (2008)  x Svarar inte på syfte 

Seki & Yamazaki 

(2006) 

x  Inkluderad 

Stimpfel et al. 

(2015) 

 x Svarar inte på syfte 

Stone et al. (2006) 
 

x Exkluderad efter 

granskning.                                         

Suzuki et al. (2004) x  Inkluderad 

Suzuki et al. (2005) x  Inkluderad 

Tervo-Heikkinen et 

al. (2008) 

 x Svarar inte på syfte 

Tanaka et al. (2009) x  Inkluderad 

Valiee et al. (2014)  x Svarar inte på syfte 

Warren & Creech 

(2008) 

 x Svarar inte på syfte 

Witosky et al. (2012)  x Svarar inte på syfte 

Wu et al. (2013)  x Svarar inte på syfte 

Totalt: 54 studier 16 inkluderade 38 exkluderade 16 inkluderade 

7 exkluderade 

31 svarar inte på 

syfte 
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Bilaga 3 Redovisning av artikelgranskning 

Kvantitativa studier 
*Ett poäng har dragits av från totalpoängen då fråga exkluderats 
Författare 

& år 

Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

n=8 

 

Urval 

och 

procedur 

n=10  

Svarsfrekvens 

och bortfall 

n=4 JA≥3  

Utfallsmått 

n=5  

Resultat 

 n=4  

Kritiskt 

förhållningssätt  

Totalpoäng 

och 

kvalitétsgrad 

Admi et 

al. 

(2008) 

6/ 8 8/10 2/4 3/4 * 4/4  5/6 28/36= 

77 %  

Medelkvalité 

Arakawa 

et al. 

(2011) 

6/8 9/10 2/4 3/4* 4/4 3/6 27/36= 75 % 

Medelkvalité 

Arimura et 

al. (2010) 

6/8 8/10 1/4 3/4* 4/4 4/6 26/36= 72 % 

Medelkvalité 

Ball et al., 

(2013) 

6/8 8/10 1/4 3/4* 4/4 5/6 27/36= 75 % 

Medelkvalité 

Bjornvatn 

et al. 

(2012) 

6/8 8/10 1/4 3/4* 4/4 4/6 26/36= 72 % 

Medelkvalité 

Blackman 

et al. 

(2015) 

6/8 7/10 1/4 3/4* 4/4 5/6 26/36= 72 % 

Medelkvalité 

Griffiths et 

al. (2014) 

5/8 8/10 1/4 3/4* 4/4 5/6 26/36= 72 %  

Medelkvalité 

Johnson et 

al. (2014) 

5/8 8/10 2/4 3/4* 3/4 5/6 26/36= 72 %  

Medelkvalité 
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Li-Fang et 

al. (2012) 

5/8 8/10 2/4 3/5 4/4 5/6 27/37= 72,9 

% 

Medelkvalité 

Kear & 

Ulrich 

(2015) 

7/8 7/10 2/4 3/4* 4/4 5/6 28/36=77,7% 

Medelkvalité 

Rogers et 

al. (2004) 

5/8 8/10 1/4 3/5 4/4 5/6 26/37= 67,5 

% 

Medelkvalité 

Seki et al. 

(2006) 

5/8 8/10 3/4 3/5 4/4 4/6 27/37= 72,9 

% 

Medelkvalité 

Suzuki et 

al. (2005) 

7/8 8/10 2/4 3/4* 4/4 4/6 28/36=77,7% 

Medelkvalité 

Suzuki et 

al. (2004) 

6/8 8/10 2/4 3/4* 4/4 4/6 27/36= 75% 

Medelkvalité 

Tanaka et 

al. (2009) 

6/8 9/10 2/4 3/4* 4/4 3/6 27/36= 75% 

Medelkvalité 

 

Kvalitativa studier  
Författare 

och år 

Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

n=6 

Urval och 

procedur 

n=8 

Analys 

n=5 

Resultat/fynd 

n=7 

Kritiskt 

förhållningssätt 

n=6 

Totalpoäng 

och 

kvalitétsgrad 

Fallis et al. 

(2011) 

5/6 6/8 3/5 7/7 5/6 26/32= 81,25 

% 

Hög kvalité 
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Bilaga 4 Artikelmatris 

Studie Syfte Metod Värdering Resultat 

Admi, H., 

Tzischinsky, 

O., Epstein, R., 

Herer, P., & 

Lavie, P. 

(2008). Shift 

work in 

nursing: is it 

really a risk 

factor for 

nurses' health 

and patients' 

safety? Journal 

Of The 

Association Of 

Occupatinal 

Health 

Professionals 

In Healthcare, 

29(1), 28-33 

Israel 

 

 

Undersökte 

upplevd sjukdom 

och sömnproblem 

mellan manliga och 

kvinnliga 

sjuksköterskor som 

arbetade dag och 

natt. Undersökte 

även omfattningen 

av sjuksköterskor 

som arbetade 

treskift och beskrev 

sömnbesvär jämfört 

med sjuksköterskor 

som inte upplevde 

sömnproblem, 

frånvaroskillnader 

samt inblandning i 

kliniska fel eller 

negativa incidenter. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskor som arbetar på ett 

sjukhus i norra Israel.  

Inklusionkriterier: Dagskift eller treskift arbete  

Exklusionkriterier:  

Urval: Icke slumpmässigt. 738 sjuksköterskor 

tillfrågades 688 sjuksköterskor inkluderades i studien.  

Bortfall: 50 sjuksköterskor 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 589 kvinnor 

(85,6%) med snittålder 40.4 ±9.9 och 99 män 

(14.4%) med snittålder 37.0 ±9.6. 195 sjuksköterskor 

jobbade endast dag (175 kvinnor/20 män). 493 

sjuksköterskor arbetade 3-skift (414 kvinnor/79 män) 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick under 2003 

svara en enkät och insamling gjorde från databas 

angående kliniska fel och negativa incidenter. 

Enkät gällande demografi, hälsa, sömnproblematik 

och sömnvanor. Information om deltagarnas 

frånvaro, negativa incidenter och avvikelser 

inhämtades från en databas 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: Tydligt syfte 

och tydliga definitioner 

av ord. 

Etiskt godkännande samt 

viss etiskt resonemang. 

Tydlig redovisning av 

studiepopulationen. 

Svarsfrekvens på 93.2%. 

Tydligt resultat redovisat 

i bilder och text. 

Bra konklusion. 

Svagheter: Ingen 

redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Svagt beskrivna 

inklusions och 

exklusionskriterier. 

Ingen poweberäkning 

eller bortfallsanalys. 

Ingen redovisning av 

svaghet eller styrkor i 

studien. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Ingen skillnad 

kunde ses mellan 

sjuksköterskor som 

arbetade treskift 

och beskrev 

sömnbesvär och 

sjuksköterskor som 

inte upplevde 

sömnbesvär 

gällande iblandning 

i negativa händelser 

eller kliniska fel 

(p=0,14).  
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Studie Syfte Metod Värdering Resultat 

Arakawa, C., 

Kanoya, Y.  

& Sato, 

Chifumi. 

(2011). 

 Factors 

contributing to  

medical errors 

and  

incidents 

among hospital 

 nurses- 

Nurses’ health, 

 quality of life, 

and  

workplace 

predict medical 

errors and 

incidents.  

Industrial 

Health, 49(3), 

381-388.  

Japan 

Undersökte 

korrelationen 

mellan 

skiftarbete, 

hälsa och 

livsstil hos 

sjuksköterskor 

med 

medicinska fel 

och incidenter. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Population: Sjuksköterskor på 99 sjukhus i Japan. 

Inklusionkriterier: Sjuksköterskor. 

Exklusionkriterier: Inte arbeta på sjukhus. Inte 

arbeta nattskift. Arbetserfarenhet < 6 månader. 

Urval: Icke slumpmässigt. 99 sjukhus tillfrågades 

varav 93 deltog i studien. 10 600 sjuksköterskor 

tillfrågades att delta i studien. 6445 inkluderades. 

Bortfall: 2272 svarade inte på enkäten, 1883 

exkluderades på grund av exklusionkriterarna. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: Ålder: 

31.2± 8.2. Erfarenhet: 8,9 år ±7.1. 3010 

sjuksköterskor (46,7%) arbetade tvåskift, 3139 

(48,7 %) arbetade treskift. 5111(79,3 %) 

rapporterade medicinsk incident senaste sex 

månaderna. 

Datainsamlingsmetod: I juli 2005 skickades mail 

med frågeformulär ut, i slutet av augusti 2005 

avslutades datainsamlingen. Enkät gällande 

medicinska fel och incidenter, demografi, hälsa, 

sömn, livskvalité och arbetsmiljö 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Etisk godkännande och etiskt 

resonemang. 

Tydliga exklusionskriterer. 

Stor population. 

Bra beskriven datainsamling. 

Obesvarade frågor redovisas. 

Resultat redovisas i text och 

tabeller. 

Redovisar svagheter i studien 

och tydlig konklusion. 

Svagheter:  
Ingen redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Ingen powerberäkning, 

Ingen bortfallsanalys. 

Ingen diskussion kring 

generaliserbarhet, kliniska 

implikationer eller förslag på 

fortsatt forskning. 

 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Ingen statistisk 

signifikant 

skillnad sågs 

mellan tvåskift 

och treskift 

gällande 

erfarenhet av 

medicinska fel och 

incidenter 

(p= 0,391).  

Nedsatt mental 

hälsa i 

populationen var 

korrelerade med 

ökad risk för 

medicinska fel och 

incidenter 

(p=0,007). 
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Arimura, M., 

Imai, M., 

Okawa, M., 

Fujimura, T. 

& Yamada, 

N. (2010). 

Sleep, mental 

health status, 

and medical 

errors among 

hospital 

nurses in 

Japan. 

Industrial 

Health, 48(6), 

811-817.  

 

Japan 

Undersökte 

relationen mellan 

skiftarbete, mental 

hälsa och 

självrapporterade 

medicinska fel. 

Testade även 

hypotesen: 

Medicinska fel 

berodde på dålig 

mental hälsa 

och/eller 

sömnbesvär på 

grund av 

skiftabete 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Population: Sjuksköterskor arbetandes på två 

medelstora sjukhus i Japan 

Inklusionkriterier: Arbeta dagskift, två- eller treskift 

på berörda sjukhus. 

Exklusionkriterier: - 

Urval: Icke slumpmässig. 583 tillfrågades och 454 

sjuksköterskor inkluderades (77.9%). 

Bortfall: 129 sjuksköterskor slutförde inte enkäten. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: Av 454 

deltagare var 77.9% kvinnor. Medelålder 36.4 år. 290 av 

deltagarna arbetade 3-skift, 36 arbetade två-skift samt 

128 arbetade dagtid.  

Datainsamlingsmetod: I oktober 2005 på det ena 

sjukhuset samt februari 2006 på det andra sjukhuset. 

Enkät gällande demografi, hälsa, arbetsmiljö samt om de 

varit orsakat eller varit inblandade i några medicinska 

fel senaste månaderna samt om de varit inbladad i en 

trafikhändelse senaste 12 månaderna.  

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor:  

Tydligt syfte samt hypotes. 

Etiskt godkännande och 

visst etiskt resonemang. 

Tydlig datainsamling. 

Tydligt redovisat resultat i 

text och tabeller. 

Begräsningar av studie 

redovisas samt tydlig 

konklusion. 

Svagheter:  
Ingen redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Ingen powerberäkning eller 

bortfallsanalys.  

Ingen redovisning av 

obesvarade frågor.  

Okänt vad respektive 

forskare deltagit med i 

studien. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Dålig mental 

hälsa (OR 1.1) 

samt skiftarbete 

(OR 2.1) är 

signifikanta 

faktorer som 

ökar risken för 

medicinska fel 

(p<0.05).  
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Ball, J. E., 

Murrells, T., 

Rafferty, A. 

M., Morrow, 

E., & Griffiths, 

P. (2014). 

'Care left 

undone' during 

nursing shifts: 

associations 

with workload 

and perceived 

quality of 

care. BMJ 

Quality & 

Safety, 23(2), 

116-125.  

Storbritannien 

Undersökte 

karaktären och 

prevalens av 

outförd 

omvårdnad 

under senaste 

skiftet, 

korrelation 

mellan 

sjuksköterskors 

utbildning och 

outförd 

omvårdnads-

aktiviteter, om 

outförda 

omvårdnads-

aktiviteter hade 

ett samband 

med 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

kvalitén på 

omvårdnaden 

samt 

patientsäker-

heten på 

engelska 

sjukhus. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskor på 31 sjukhus i 

Storbritannien.  

Inklusionkriterier: Sjuksköterska arbetande på 

kirurg eller medicinavdelning. 

Exklusionkriterier: Intensivvårdsavdelning, 

rehabiliteringsavdelningar samt 

specialistavdelningar. 

Urval: Slumpmässig. 64 sjukhus tillfrågades att 

delta varav 31 sjukhus deltog. Upp till fem 

medicin och kirurgavdelningar valdes 

slumpmässigt ut på varje sjukhus. Totalt 401 

avdelningar deltog och 2917 sjuksköterskor 

svarade på undersökningen. 

Bortfall: 73 sjuksköterskor exkluderades. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 92 % 

kvinnor, 8 % män. Snittålder 39,6 ± 10.1. 

Erfarenhet 13,8± 10.6. 

Senaste skift: 56 % dagskift, 13 % kvällsskift, 26 

% nattskift. 

Datainsamlingsmetod: Från januari till 

september 2010. Enkät gällande demografi, 

arbetsmiljö, vårdkvalité, patientsäkerhet, 

arbetsplats och om senaste arbetade skiftet. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte.  

Etiskt godkännande. 

Stor population. 

Redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Tydlig 

datainsamlingsproced

ur. 

Resultat redovisat i 

text och tabeller. 

Diskuterar 

begränsningar och 

tydlig konklusion. 

Svagheter:  
Ingen powerberäkning 

eller bortfallsanalys 

Okänd svarsfrekvens. 

Framgår inte vad varje 

forskare bidragit med.  

Diskuterar inte 

studiens 

generaliserbarhet. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

86 % av sjuksköterskorna 

rapporterade minst en outförd 

omvårdadsakitvitet senaste 

skiftet på grund av tidsbrist.  

Fler omvårdnadsaktiviteter 

lämnades outförd efter dag 

och kvällsskift jämfört med 

nattskift (p<0,001). 

Större hjälpbehov hos 

patienterna och fler som 

behövde övervakning ledde 

till fler outförda omvårdnads- 

aktiviteter (Spearman’s 

r=0.23 respektive 0.18, 

p<0,001). 

Färre patienter per 

sjuksköterska ledde till färre 

outförda 

omvårdnadaktiviteter (OR 

0,343, 95 % CI 0,222 to 0.53, 

p<0,001). 

Positiv arbetsmiljö resulterade 

i färre outförda omvårdnads- 

aktiviteter (p<0,001) 
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Bjornvatn, 

B., Dale, S., 

Hogstad-

Erikstein, 

R., Fiske, 

E., Pallesen, 

S., & 

Waage, S. 

(2012). 

Selfreported 

sleep and 

health 

among 

Norwegian 

hospital 

nurses in 

intensive 

care units. 

Nursing In 

Critical 

Care, 17(4), 

180-188.  

Norge 

Undersökte 

sömn, trötthet, 

fatigue, 

upplevda 

hälsoproblem 

och ångest 

hos 

intensivvårds-

sjuksköterskor 

samt om det 

fanns någon 

association 

mellan dessa 

och ålder, 

erfarenhet av 

skiftarbete, 

civilstånd och 

att ha barn. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Intensivvårdssjuksköterskor på två 

sjukhus i Norge. 

Inklusionkriterier: Intensivvårdssjuksköterska på 

dessa kliniker. 

Exklusionkriterier: 
Urvalsförfarande: Icke slumpmässig.  

150 intensivvårdssjuksköterskor inkluderades. 

Bortfall: 126 intensivvårdssjuksköterskor slutförde 

inte enkäten (Svarsfrekvens 56,2%) 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 136 kvinnor 

(90,7%) och 14 män (9,3 %). Snittålder 39,4± 9,1. 85 

% arbetade 3-skift, några enstaka arbetade endast 

dagskift och några få endast nattskift. 

Datainsamlingsmetod: En insamling skedde mellan 

oktober 2005 till januari 2006. 

Enkät gällande demografi, sömn, trötthet, hälsa och 

mental hälsa. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Tydlig datainsamling. 

Etiskt godkännande och 

resonemang. 

Tydliga beskrivning av enkäterna. 

Resultat redovisat i text och 

tabeller. 

Diskuterar begräsningar och tydlig 

konklusion. 

Svagheter: 

Ingen redogörelse för bindningar, 

jäv eller intressekonflikter. 

Liten population. 

Låg svarsfrekvens. 

Ingen powerberäkning eller 

bortfallsanalys.  

Ingen redovisning av obesvarade 

frågor. 

Ingen diskussion kring 

generaliserbarhet och kliniska 

implikationer. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

63,5 % var rädda 

att göra misstag 

på grund av 

trötthet. 58,1% 

var rädda att 

missa 

förändringar i 

patienternas 

tillstånd på grund 

av trötthet. 
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Blackman, 

I., 

Henderson, 

J., Willis, 

E., 

Hamilton, 

P., Toffoli, 

L., Verrall, 

C., & ... 

Harvey, C. 

(2015). 

Factors 

influencing 

why nursing 

care is 

missed. 

Journal Of 

Clinical 

Nursing, 

24(1/2), 47-

56.  

Australian 

 

Utforskade 

vilka faktorer 

som påverkade 

att 

omvårdnads-

aktiviteter 

rapporterades 

som outförd av 

sjuksköterskor 

samt 

uppskattade 

och undersökte 

variationen 

mellan olika 

faktorer för att 

förutspå varför 

omvårdnads-

aktivteter 

sannolik 

lämnades 

outförd. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskorna och barnmorskorna i 

”Australien nursing and midwifery federation-south 

Australien branch [ANMF-SA]”  

Inklusionkriterier: Sjuksköterska eller barnmorska.  

Arbeta i klinisk miljö åtminstone en gång varannan vecka. 

Exklusionkriterier: 
Urval: Icke slumpmässigt. 1600 bjöds in att delta. 289 

sjuksköterskor och barnmorskor inkluderades. 

Bortfall: Ingen redogörelse varför de övriga 1311 tillfrågade 

inte inkluderades i studien. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 289 deltagare varav 

261 kvinnor (90 %) och 28 män (10 %). Majoriteten var 

äldre än 45 år, med mer än 5 års erfarenhet och anställd på 

ett offentligt sjukhus i en stad. 

Datainsamlingsmetod: Studien administrerades online i 

november/december 2012. Ett mail skickades ut med en länk 

till studien. En månad senare skickades ytterligare ett mail 

med en påminnelse ut. 

Enkät där deltagarna ombads ranka hur olika faktorer bidrog 

till outförd omvårdnad. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: Tydligt syfte. 

Redovisar inga 

intressekonflikter, bindningar 

eller jäv. 

Redogör för validitet och 

reliabilitet. 

Etiskt godkännande. 

Tydlig redovisning av resultat 

genom bild och text. 

Redogör för svagheter, klinisk 

implikationer samt tydlig 

konklusion 

Svagheter: Ingen redovisning 

av antalet exkluderade innan 

inkludering. 

Ingen powerberäkning. 

Inget etiskt resonemang. 

Ingen beskrivning om vad varje 

forskare bidragit med. 

Inga förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Kvalitetsgranskning: 
Medelkvalité 

Signifikant 

skillnad där 

omvårdnad 

lämnades 

outförd mer 

under 

eftermiddags-

skiftet 

jämfört med 

dagskiftet 

(Koofficient -

.30). 
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Fallis, W. M., 

McMillan, D. 

E., & Edwards, 

M. P. (2011). 

Napping 

During Night 

Shift: Practices, 

Preferences, 

and Perceptions 

of Critical Care 

and Emergency 

Department 

Nurses. Critical 

Care Nurse, 

31(2), e1-e11. 

 

Kanada. 

Undersökte 

sjuksköterskors  

upplevelse och 

prevalens av sömn 

under nattskift på 

en akutmottagning 

och intensivvårds-

avdelning i 

Kanada. 

Design: Kvalitativ.  

Population: Sjuksköterskor på ett 

sjukhus intensivvårdsavdelning samt 

akutmottagning i Kanada. 

Inklusionkriterier: Arbeta nattskift 

under de tre senaste månaderna. 

Exklusionkriterier: - 
Urval: Bekvämlighetsurval. 13 

sjuksköterskor på akutmottagning eller 

intensivvårdsavdelning. 

Bortfall: Ingen redovisning. 

Beskrivning av slutgiltig 

studiegrupp: 11 kvinnor (85 %) 2 

män (15 %). Ålder mellan 31 till 50 år. 

Sjuksköterskorna arbetade antingen 

dag/natt eller natt/kvällar.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuerna 

skedde under sex månader. 

Semi-strukturerade intervjuer gällande 

sömn och återhämtning. 

Analysmetod: Etnografisk 

dataprogram samt avslutade analyser 

enligt Glaser och Strauss. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Etiskt godkännande. 

Framgår vad varje forskare bidragit 

med. 

Tydligt beskrivet hur deltagarna 

rekryterades. 

Analysen är tydligt beskriven. 

Tydligt och begripligt resultat. 

Resultat redovisas med citat. 

Tydliga teman/kategorier. 

Tydlig konklusion. 

Svagheter: 
Liten population. 

Ingen redovisning av hur många som 

avböjt deltagande i studien. 

Ingen redovisning av relation mellan 

forskare och deltagare samt forskarnas 

förförståelse. 

Inget exempel på hur analysen gått till. 

 

Kvalitetsgranskning: 

Hög kvalité 

Sjuksköterskor som 

brukade sova under 

nattskiftet upplevde 

att de fick mer 

energi, förbättrad 

sinnesstämning och 

klarare omdöme.  

23 % av deltagarna 

upplevde att sömn 

ledde till att de blev 

desorienterade. 

En deltagare 

uttryckte att 

vaksamheten blev 

bättre och förbättrad 

patientsäkerhet. 
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Griffiths, P., 

Dall'Ora, C., 

Simon, M., Ball, J., 

Lindqvist, R., 

Rafferty, A., & ... 

Aiken, L. H. 

(2014). Nurses' 

shift length and 

overtime working 

in 12 European 

countries: the 

association with 

perceived quality of 

care and patient 

safety. Medical 

Care, 52(11), 975-

981.  

Belgien, England,  

Finland, Grekland, 

Holland, Irland, 

Norge, Polen, 

Schweiz, Spanien, 

Svergie och 

Tysklund 

Undersökte 

skiftarbetet hos 

sjuksköterskor 

arbetande på 

medicin-, och 

kirurgavdelnin

gar på 

europeiska 

sjukhus samt 

undersökte 

associationen 

mellan 

arbetade 

timmar, 

övertid, 

vårdkvalité 

samt 

patientsäkerhet

. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskor från tolv 

europeiska länder. 30 sjukhus valdes ut 

från varje land. 

Inklusionkriterier: Arbeta på vald 

medicin-, eller kirurgavdelning. 

Exklusionkriterier: Sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar, hög 

specialiserade avdelningar, lång vårds 

avdelningar. 

Urval: slumpmässigt urval. 54 140 enkäter 

delades ut. 33 659 svarade (62 %) varav 

31 627 inkluderades. 

Bortfall: 20 481 svarade inte på enkäten. 

2032 exkluderades innan inkludering. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 

Medelålder 38 år. 92 % var kvinnor. 76 % 

roterade mellan dag-, och kvällsskift. 

Datainsamlingsmetod: Enkäten mailades 

eller delades ut mellan juni 2009-juni 2010. 

Enkät gällande arbetade timmar, skift, 

övertid, patientantal, antalet 

sjuksköterskor, utvärdera vårdkvalitén och 

patientsäkerheten. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. Tydligt 

urval. 

Stor population. Etiskt 

godkännande.  Redogör 

för exkluderade enkäter. 

Tydligt resultat redovisat 

i text och bilder. 

Diskuterar 

begräsningar/svagheter, 

befintligt kunskap, 

generaliserbarhet, 

kliniska implikationer 

och tydlig konklusion. 

Svagheter: 

Inget etiskt resonemang. 

Ingen powerberäkning. 

Ingen redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Framgår inte vad varje 

forskare bidragit med. 

Ingen bortfallsanalys. 

Inget förslag på fortsatt 

forskning. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Sjuksköterskor som arbetade 

12 timmars skift eller mer var 

mer benägna att värderade 

vårdkvalité sämre (OR=1,30; 

95 % CI, 1.10–1.53) och var 

mer benägna att rapportera 

sämre patientsäkerheten 

(OR=1.41; 95 % CI, 1.13–

1.76) jämfört med 

sjuksköterskor som arbetade 8 

timmars skift eller kortare. 

Sjuksköterskor som arbetade 

12 timmar skift eller längre 

rapporterade mer outförda 

omvårdnadsaktiviteter än 

sjuksköterskor som arbetade 

skift på 8 timmar eller 

kortare. 

Övertid resulterade i att 

sjuksköterskorna var mer 

benägna att rapportera sämre 

vårdkvalité (OR= 1.32; 95 % 

CI, 1.23–1.42) sämre 

patientsäkerhet (OR= 1.67; 95 

% CI, 1.51–18.86) och fler 

omvårdnadsaktiviter som 

lämnades outförda (RR= 

1,29; 95 % CI, 1-27-1.31).  
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Johnson, A. L., 

Jung, L., 

Brown, K. C., 

Weaver, M. T., 

& Richards, K. 

C. (2014). 

Sleep 

Deprivation 

and Error in 

Nurses who 

Work the 

Night Shift. 

Journal Of 

Nursing 

Administration, 

44(1), 17-22. 

 

USA 

Undersökte 

relationen 

mellan 

sömnbrist, 

medicinsk fel 

och skadade 

patienter på 

sjuksköterskor 

som arbetade 

nattskift. 

 

 

  

 

  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskor på tre sjukhus i 

USA. 

Inklusionkriterier: Heltidsarbetande. Arbeta 

nattskift. Minst ett års erfarenhet. Ålder: 21-

65 år. 

Exklusionkriterier: Obehandlade 

sömnbesvär, sömnapné, restless leg och 

narkolepsi. 

Urval: Icke slumpmässig. 314 sjuksköterskor 

visade intresse, 289 svarade och 255 

inkluderades i studie. 

Bortfall: 11 var inte legitimerade. 14 

exkluderades på grund av sömnbesvär. 34 

exkluderades på grund av obesvarade frågor. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 233 

kvinnor (82 %), medelålder 39± 9,8. 97 % 

arbetade tolv timmars nattskift. 49,46% hade 

arbetat natt mer än fem år. 162 (56 %) hade 

sömnbesvär 

Datainsamlingsmetod: Under 7 månader. 

Enkät gällande demografi, skift, sömn, 

medicinska fel och skador på sjuksköterskor.   

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Tydligt syfte med hypoteser. 

Tydliga Inklusions-, och 

exklusionskriterier. 

Tydligt beskrivet urval. 

Powerberäkning. 

Hög svarsfrekvens. 

Tydlig redovisning av exkluderad 

deltagare. 

Diskuterar begräsningar i 

diskussion. 

Svagheter: 

Framgår inte när datainsamling 

skedde. 

Ingen redogörelse för bindningar, 

jäv eller intressekonflikter. 

Inget etiskt resonemang. 

Powerberäkning visade 280 

deltagare, endast 255 inkluderades i 

sista urvalet. 

Få rapporterade skador på 

sjuksköterskor, vilket resulterade att 

hypoteser fick exkluderas. 

Resultat redovisas knappt grafiskt.  

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Sjuksköterskor med 

sömnbesvär utför fler 

medicinska fel 

(LSM= 0,9718) 

jämfört (F= 7,9; df= 

1,218; P= 0,005) 

med sjuksköterskor 

utan sömnbesvär 

(LSM= 0,9955). 

Sjuksköterskor utan 

sömnbesvär hade 

0.85 längre odds för 

att utföra ett eller 

flera medicinska fel 

jämfört med 

sjuksköterskor med 

sömnbesvär (X2 

=8.36, df= 1, 

P=0,006). 

Färre antal timmars 

sömn ökade risken 

för medicinska fel 

(F= 8,67; df=1,218; 

P= 0,004) 
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Kear, T., & 

Ulrich, B. 

(2015). 

Patient Safety 

and Patient 

Safety 

Culture in 

Nephrology 

Nurse 

Practice 

Settings: 

Issues, 

Solutions, 

and Best 

Practices. 

Nephrology 

Nursing 

Journal, 

42(2), 113-

123. 

 

USA 

 

Beskriva 

sjuksköterskors 

negativa och 

positiva 

upplevelser av 

patientsäkerhets-

kulturen på 

dialys-

avdelningar. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Population: Medlemmar i ”American 

nephrology nurses’ association (ANNA)” 

Inklusionkriterier: Sjuksköterskor 

arbetade på dialysavdelningar med tillgång 

till internet. 

Exklusionkriterier: - 
Urval: Icke slumpmässigt. 979 svarade på 

undersökningen. Varav 929 inkluderades. 

Bortfall: 50 exkluderas på grund av att de 

inte arbetade på njuravdelning. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 

480 arbetade på kronisk hemodialys (51,7 

%), 211 på akut hemodialys (22,7 %) och 

80 arbetade på peritonealdialys (8,6 %).  

Datainsamlingsmetod: Under våren 2014 

bjöds deltagarna in via mail att delta i 

studien. Deltagarna hade en månad att 

svara på studien via internet. 

Öppna och stängda frågor angående 

patientsäkerhet, medicinska fel, lösningar 

och problem. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Etiskt godkännande och resonemang. 

Framgår vad varje forskare bidragit med. 

Tydliga inklusion- och exklusionskriterier. 

Framgår hur datainsamling skett. 

Stor population. 

Tydligt beskriven analys. 

Forskarna redovisar och diskuterar 

begräsningar, överförbarhet, förslag på 

vidare forskning och har en tydlig 

konklusion. 

Svagheter: 

Ingen redogörelse för bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Ingen powerberäkning 

Framgår inte hur många deltagare som 

bjöds in till att delta.  

Ingen bortfallsanalys. 

Diskuterar inte om generaliserbarhet. 

 

 

Kvalitetsgranskning: Medel kvalité 

Sjuksköterskor 

uttryckte långa 

skift på grund av 

personalbrist. 

Sjuksköterska 

uttryckte att 

personalen ofta 

fick arbeta 12 

till 14 timmars 

skift flera skift i 

följd. 

Till följd av de 

långa skiften 

beskrev 

sjuksköterskor 

fatigue och en 

sjuksköterska 

beskrev att 

vårdkvalitén 

därför 

försämrades. 
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Li-Fang, L., 

Sheuan, L., 

Pei-Fang, C., 

Shu-Ching, C., 

& Yu-Chun, Y. 

(2012). 

Exploring the 

Association 

Between Nurse 

Workload and 

Nurse-

Sensitive 

Patient Safety 

Outcome 

Indicators. 

Journal Of 

Nursing 

Research 

(Lippincott 

Williams & 

Wilkins), 

20(4), 300-

309. 

Taiwan 

Undersökte 

sjuksköterskors 

arbetsbelastning på 

medicinavdelningar 

och undersökte 

associationen 

mellan 

sjuksköterskors 

sinnesstämning och 

patientsäkerhet.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Medlemmar i ”Taiwan 

province union of nurse association”. 

Inklusionkriterier: Sjuksköterska medlem 

i associationen. 

Exklusionkriterier: 
Urval: Icke slumpmässigt. 1500 

loggböcker delades ut. 1373 svarade. 

Inkluderade: 1358. 

Bortfall: 127 svarade inte. 19 loggböcker 

exkluderades. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 
1350 kvinnor (99,4 %). 8 män (0,6 %). 

Medelålder: 29.91± 5,75. 46,3 % arbetade 

på kirurg-, eller medicinavdelningar. 22,7 

% arbetade på intensivvårdsavdelningar. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick 

föra loggbok under två veckor. 

Insamlingen skedde mellan 1 december 

2008 till 28 februari 2009. Loggbok om 12 

895 skift och 6050 dagars ledighet. 

Loggbok gällande demografi, arbetsmiljö, 

skift, längd på skiften och patientsäkerhet. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Tydligt beskrivet urval. 

Powerberäkning. 

Hög svarsfrekvens (90,5 %). 

Beskriver validitet. 

Pilot-test. 

Etiskt godkännande. 

Tydligt resultat redovisat i 

text och tabeller. 

Diskuterar begräsningar, 

befintlig kunskap, kliniska 

implikationer och tydlig 

konklusion, 

Svagheter: 

Inget etiskt resonemang. 

Ingen redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Forskarna har inte kontroll 

vem som svarar. 

Tar inte hänsyn till 

interbedömarreliabilteten. 

Redovisar inte vad enskilda 

forskare bidragit med. 

 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Övertid är statistiskt 

signifikant associerat med 

fall (r=0,037, p=0,000), 

trycksår (r= 0.62, p 

=0,000), nära medicinska 

fel (r=0,036, p =0,000) 

oplanerade extubationer 

(r=0,028, p= 0,002) och 

urinvägsinfektioner (r= 

0,022, p= 0,013).  
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Rogers, A., 

Hwang, W., 

Scott, L., 

Aiken, L., & 

Dinges, D. 

(2004). The 

working hours 

of hospital 

staff nurses 

and patient 

safety: both 

errors and near 

errors are more 

likely to occur 

when hospital 

staff nurses 

work twelve or 

more hours at a 

stretch. Health 

Affairs, 23(4), 

202-212. 

USA 

Undersökte 

skiftarbete hos 

sjuksköterskor 

arbetandes på 

sjukhus och 

undersökte 

korrelationen 

mellan arbetade 

timmar och 

frekvens av fel.  

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: 4320 medlemmar av 

”American nurses association (ANA) 

Inklusionkriterier: Heltidsarbetande 

sjuksköterskor på sjukhus. 

Exklusionkriterier: 
Urval: Icke slumpmässigt. 4320 bjöds in att 

delta. 1725 anmälde intresse. 891 fick 

loggböckerna. 393 returnerade 

loggböckerna. 362 inkluderades. 

Bortfall: 31 exkluderades på grund av att de 

inte fyllde i loggböckerna komplett. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 

92 % kvinnor, 8 % män. Medelålder 44,8 ± 

8.8. Yrkeserfarenhet 17,2± 10.0 år. 

Datainsamlingsmetod: Ett brev skickades 

ut under vintern 2002 om intresse att delta. 

Enkät angående demografi. Loggböcker 

under 28 dagar om arbetade timmar, skift, 

övertid, sömn, sinnesstämning, medicinska 

fel (Totalt 5317 skift). 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Etiskt godkännande. 

Tydliga Inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Tydligt urvalsförfarande och 

datainsamling. 

Tydligt resultat redovisat i 

text och tabeller.  

Diskuterar begränsningar, 

kliniska implikationer, 

förslag på fortsatt forskning 

och tydlig konklusion. 

Svagheter: 

Inget etiskt resonemang.  

Ingen redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Framgår inte vad varje 

forskare bidragit med. 

Ingen powerberäkning. 

Låg svarsfrekvens (40 %). 

Ingen bortfallsanalys eller 

internt bortfall. 

Diskuterar inte 

generaliserbarheten. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Sannolikheten för att 

utföra ett medicinskt fel 

ökade vid längre skift och 

var tre gånger högre när 

sjuksköterskorna arbetade 

skift på 12,5 timmar eller 

mer (OR= 3,29, p=0,001).  

Övertid ökade risken för 

minst ett medicinskt fel, 

oavsett hur långt skiftet var 

(OR= 2.06, p= 0,005). 

Risken ökade ännu mer vid 

långa skift. Vid 8 timmars 

skift (OR= 1,34), 8 till 12 

timmars skift (OR= 1,53) 

och för skift på 12 timmar 

(OR= 3,26 p=0,005) 
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Seki, Y., 

& 

Yamazak

i, Y. 

(2006). 

Effects 

of 

working 

condition

s on 

intraveno

us 

medicati

on errors 

in a 

Japanese 

hospital. 

Journal 

Of 

Nursing 

Manage

ment, 

14(2), 

128-139. 

 

Japan 

Undersökte hur 

arbetsmiljön 

påverkade 

medicinska fel där 

patienten inte 

skadades vid 

hantering av 

intravenös 

mediciner. 

Design: Kvantitativt 

tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskor på ett 

sjukhus i Japan. 

Inklusionkriterier: Arbeta 

treskift.  

Exklusionkriterier: 
Urval: Icke slumpmässigt. 88 av 

90 sjuksköterskor fullföljde 

studien. 

Bortfall: 2 exkluderades på grund 

av obesvarade frågor. 

Beskrivning av slutgiltig 

studiegrupp: 87 kvinnor och 1 

man. Yrkeserfarenhet 10,6 ± 8.0 

år.  

Datainsamlingsmetod: Enkät 

under 10 dagar som skulle fyllas i 

vid arbetade skift (2-8 enkäter per 

deltagare) i januari 2001. Enkät 

angående skiftarbete, erfarenhet, 

fatigue, sömn, arbetsbelastning, 

stress och fel vid hantering av 

intravenösa läkemedel som hann 

upptäckas innan det gavs till 

patienterna (Totalt 525 skift). 

Analysmetod: Statistiska 

analyser. 

Styrkor: 

Redogör för 

obesvarade frågor. 

Etiskt resonemang. 

Hög svarsfrekvens 

(97,8 %) 

Redovisar 

begränsningar, kliniska 

implikationer och 

tydlig konklusion. 

Svagheter: 

Ingen redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Okänd vad varje 

enskild forskare 

bidragit med. 

Etiskt godkännande 

endast från sjukhuset. 

Framgår inte hur 

många som avböjt 

deltagande. 

Ingen bortfallsanalys. 

Diskuterar inte 

generaliserbarhet eller 

förslag på forskning. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité. 

Sjuksköterskebemanningen var högst under 

dagskiftet jämfört med kväll- och nattskiftet.  

Antalet patienter sjuksköterskorna var ansvariga 

för var högre under kvällsskiftet 

(F=2172,261,p<0,001) och flest intravenösa 

läkemedel gavs under kvällsskiftet (F=383,168, 

p<0 001) jämfört med dagskiftet och under 

nattskiftet jämfört med kvällsskiftet.  

Under nattskiftet upplevde sjuksköterskorna 

högst grad av stress (X2=10,258, p=0,006) och 

att sjuksköterskornas arbetsuppgifter försenades 

på grund av stressen (X2=9,661, p=0,008) följt 

av dagskiftet och kvällsskiftet. 

Fel vid hantering av intravenösa läkemedel som 

hann upptäckas under dagskiftet skedde med 

signifikant högre frekvens vid när medicinerna 

fördröjdes på grund av hög arbetsbelastning 

(OR=2,163, 95 % CI: 1,079–4,337) och under 

kvällsskiftet (OR=5,649, 95 % CI:1.951–

16,357). 

Under nattskiftet sågs ingen korrelation mellan 

fel vid hantering av intravenösa läkemedel som 

hann upptäckas och stress, arbetsmiljö, trötthet, 

erfarenhet och sömn. 



45 
 

 

Studie Syfte Metod Värdering Resultat 

Suzuki, K., 

Ohida, T., 

Kaneita, Y., 

Yokoyama, 

E., & 

Uchiyama, 

M. (2005). 

Daytime 

sleepiness, 

sleep habits 

and 

occupationa

l accidents 

among 

hospital 

nurses. Jour

nal Of 

Advanced 

Nursing, 52

(4), 445-

453. 

Japan 

Undersökte 

prevalensen av 

svåra 

sömnbesvär och 

sömnvanor hos 

sjuksköterskor 

arbetandes på 

sjukhus. 

Undersökte även 

associationen 

mellan svåra 

sömnbesvär och 

medicinska fel.   

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Japanska 

sjuksköterskor från 8 sjukhus. 

Inklusionkriterier: Arbeta på 

utvalda sjukhus som sjuksköterska. 

Exklusionkriterier: 
Urval: Icke slumpmässigt. 4407 

svarade varav 4279 inkluderades. 

Bortfall: 128 exkluderades. 

Framgår inte varför.  

Beskrivning av slutgiltig 

studiegrupp: 100 % kvinnor.  

Medelålder 30.3±8,9. 3861 arbetade 

skift, 300 arbetade inte skift. 

Datainsamlingsmetod: Under 

september 2003 fick deltagarna 

fylla i en enkät gällande demografi, 

skiftarbete, sömn, upplevd svår 

trötthet, och medicinska fel. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Etiskt tillstånd och etiskt 

resonemang. 

Tydligt urvalsförfarande. 

Framgår vad varje forskare 

bidragit med. 

Hög svarsfrekvens (94 %) 

Resultat redovisat i text och 

tabeller. 

Diskuterar begräsningar, förslag 

på fortsatt forskning samt tydlig 

konklusion. 

Svagheter: 

Ingen redogörelse för bindningar, 

jäv eller intressekonflikter. 

Ingen powerberäkning. 

Framgår inte hur många som 

avböjt deltagande i studien. 

Ingen bortfallsanalys. 

Diskuterar inte kliniska 

implikationer eller 

generaliserbarhet. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

26 % av deltagarna upplevde svår 

trötthet. Högst andel sågs hos 

sjuksköterskor mellan 20-29 år 

(29,3 %), följt av 30-39 år (24,7 

%), 40-49 år (15,5 %) och över 50 

år (12,3 %). P=<0.0001. 

Statistisk signifikant association 

mellan svåra sömnbesvär och 

läkemedelsadministrering, 

inkorrekt användning av 

medicinteknisk utrustning samt 

nålstick.   

Univariabel analys visade 

association mellan fel vid 

läkemedelshantering, svår trötthet 

och nattskift/skiftarbete samt 

statistisk signifikant association 

mellan fel vid 

läkemedelshantering och 

nattskift/skiftarbete. 

Association fanns mellan 

inkorrekt användning av 

medicinteknisk utrustning och 

nattskift/skiftarbete. 
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Suzuki, K., 

Ohida, T., 

Kaneita, Y., 

Yokoyama, E., 

Miyake, T., 

Harano, S., 

Yagi, Y., Ibuka, 

E., Kaneko, A., 

Tsutsui, T., & 

Uchiyama, M. 

(2004). Mental 

health status, 

shift work, and 

occupational 

accidents among 

hospital nurses 

in Japan. 

Journal Of 

Occupational 

Health, 46(6), 

448-454. 

Japan 

Undersökte 

japanska 

sjuksköterskors 

mentala hälsa 

och undersökte 

om det fanns 

association 

mellan 

medicinska fel 

och nedsatt 

mental hälsa. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskor på 8 

sjukhus i Japan. 

Inklusionkriterier: Arbeta som 

sjuksköterska på valda sjukhus. 

Exklusionkriterier: 
Urval: Icke slumpmässigt. 4407 

svarade varav 4279 inkluderades. 

Bortfall: 128 exkluderades. 

Framgår inte varför. 

Beskrivning av slutgiltig 

studiegrupp: 100 % kvinnor.  

Medelålder 30.3±8,9. 3544 arbetade 

skift och 274 arbetade inte skift. 

Datainsamlingsmetod: Under 

september 2003 fick deltagarna 

fylla i enkät angående demografi, 

mental hälsa, skiftarbete, 

medicinska fel och sömn. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Etiskt godkännande och etiskt 

resonemang. 

Tydligt urvalsförfarande och 

datainsamling. 

Tydligt analysförfarande. 

Hög svarsfrekvens (94 %) 

Resultat redovisat i text och tabeller. 

Diskuterar begränsingar, kliniska 

implikationer samt tydlig konklusion. 

Svagheter: 

Ingen redogörelse för bindningar, jäv 

eller intressekonflikter. 

Ingen powerberäkning. 

Framgår inte hur många som avböjt 

deltagande i studien. 

Ingen bortfallsanalys. 

Diskuterar inte generaliserbarhet och 

förslag på fortsatt forskning. 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

31,2 % av deltagarna hade 

god mental hälsa och 68,8 

% nedsatt mental hälsa. 

69,8 % av skiftarbetare 

hade nedsatt mental hälsa 

jämfört med 55,6 % av 

sjuksköterskorna som 

arbetade dagskift (p= 

<0,0001) 

Jämförelse av medicinska 

fel 

(läkemedelsadministrering, 

inkorrekt användning av 

medicin-teknisk 

utrustning, fel 

patientidentitet och 

nålstick) mellan grupperna 

visade att gruppen av 

sjuksköterskor med nedsatt 

mental hälsa utförde 

signifikant fler medicinska 

fel jämfört med 

sjuksköterskorna med god 

mental hälsa. 
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Tanaka, K., 

Takahashi, M., 

Hiro, H., 

Kakinuma, M., 

Tanaka, M., 

Kamata, N & 

Miyaoka, H. 

(2010). 

Differences in 

medical error 

risk among 

nurses working 

two- and three-

shift systems at 

teaching 

hospitals: A 

six-month 

prospective 

study. 

Industrial 

Health, 48(3), 

357-364 

 

Japan 

Undersökte 

skillnader i 

inblandning 

av händelser 

som skadade 

patienter hos 

sjuksköterskor 

som arbetade 

två- och 

treskift samt 

undersökte 

om det fanns 

associationer 

med psykisk 

stress och 

arbetsmiljö. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

Population: Sjuksköterskor på 5 sjukhus i 

Japan. 

Inklusionkriterier: Arbeta två alternativt 

treskift på valda sjukhus. 

E1xklusionkriterier: Chefer. 

Urval: Icke slumpmässigt. 1506 tillfrågades att 

delta. 1407 inkluderades. 

Bortfall: 36 svarade inte på enkäten, 63 

exkluderades. 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 1 330 

kvinnor (94,5 %), 77 män (5,5 %). Medelålder: 

28 år ± 5,9. 737 arbetade tvåskift (52,4 %) och 

670 arbetade treskift (47,6 %) 

Datainsamlingsmetod: Enkäten om demografi 

och arbetsmiljö delades ut i november 2005. I 

maj 2006 delades en enkät ut om inblandning i 

händelser som skadat patienter. 

Enkät om demografi, hälsa, arbetsmiljö och 

upplevda händelser som skadat patienter under 

de senaste sex månaderna. 

Analysmetod Statistiska analyser. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Etiskt resonemang och 

godkännande från etisk 

kommittee. 

Tydligt urvalsförfarande och 

datainsamling. 

Framgår hur många som inte 

svarat samt hur många som 

exkluderats. 

Hög svarsfrekvens (97,6 %) 

Resultat redovisat i text och 

tabeller. 

Diskussion med begränsningar 

och förslag på forskning. 

Svagheter: 

 Ingen redogörelse för 

bindningar, jäv eller 

intressekonflikter. 

Framgår inte vad varje forskare 

bidragit med. 

Ingen power-beräkning eller 

bortfallsanalys. 

Diskuterar inte generaliserbarhet 

och kliniska implikationer.  

Ingen konklusion, 

Kvalitetsgranskning: 

Medelkvalité 

Uppskattade 

medelsnitt där 

patienter skadads var 

1,19 för treskift och 

0.94 vid tvåskift. 

Differensen (95 % CI) 

0.24. P<0,001.  
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