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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I dagens samhälle arbetar många skift. Cirka 75% av skiftarbetare lider av störd 

sömn och har problem med dålig sömnkvalitet och återhämtning. Mycket forskning finns 

gjord gällande problem som uppkommer i samband med skiftarbete men lite forskning är 

gjord gällande behandlingsalternativ vid symtom orsakade av skiftarbetet.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka hälsofrämjande åtgärder sjuksköterskor kan 

erbjuda skiftarbetare vad det gäller sömnkvalitet och återhämtning samt om någon åtgärd 

kunde visa sig ha en bättre effekt.  

Metod: En litteraturstudie med sökning av vetenskapliga originalartiklar utfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl och genom manuell sökning. Tolv artiklar inkluderades i 

studien.  

Resultat: Kognitiv beteendeterapi och sömnhälsoprogram kan minska ångest och depression 

samt öka känslan av att vara utvilad. Återhämtningsvila under nattpass förbättrade 

reaktionsförmågan och minskade upplevelsen av trötthet samt ökade återhämtningen. 

Behandling med ljusterapi och melatonin gav en måttlig effekt av vakenhet och måttligt 

förbättrad sömn. Ljusterapi visade sig ha effekt mot insomningsproblem, depression och 

ångest. Behandling med läkemedlet Armodafinil uppvisade förlängd sömn, förbättrad 

vakenhet och minskad trötthet. Ökat välmående, förbättrat och snabbare minne och förbättrad 

uppmärksamhet var också resultat av läkemedelsbehandlingen.  

Slutsats: Slutsatsen är att det finns olika behandlingsalternativ men det krävs ett samarbete 

mellan sjukvård och arbetsgivare. Sjuksköterskan är oftast den första att möte patienten och 

göra den första bedömningen av vilken hälsofrämjande åtgärd som behövs. Det behövs mer 

forskning gällande icke-farmakologiska behandlingsalternativ som en sjuksköterska inom 

primär- eller företagshälsovården kan utföra. Resultatet av den här studien visar att 

behandling med Armodafinil gav bästa effekten när det gäller sömn, återhämtning och 

vakenhet vid skiftarbete.  

Nyckelord: Skiftarbete, cirkadisk rytm, hälsa, sömnstörning, sömnstörning beroende på 

skiftarbete. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Shift work is common in today’s society. About 75% of shift workers have 

problems regarding sleep and recovery. Research has investigated shift worker’s physical and 

psychological problems connected to poor sleep, sleep disorders and insomnia. However, 

little research has been made concerning prevention and treatment of negative consequences 

of working in shifts.  

Purpose: The aim of the study was to examine if there are health promoting actions that can 

be offered by nurses to preserve sleep quality and improve recovery in shift workers and if 

there is evidence if any of the actions is superior.  

Method: A literature review was conducted through a search for scientific original articles in 

PubMed and Cinahl. Twelve articles were included in the study.  

Results: Cognitive behavioral therapy and sleep health program can reduce symptoms of 

anxiety, reduce depression and increase the feeling of being well rested. Napping during night 

shift improved reactivity and reduced feelings of fatigue and increased recovery of function. 

Light therapy and treatment with melatonin had a moderate effect on alertness and a small 

effect on quality of sleep. Light therapy had effect regarding insomnia, depression and 

anxiety. Treatment with the drug Armodafinil resulted prolonged sleep, improvement in 

wakefulness and reduced fatigue. Armodafinil treatment was also associated with improved 

well-being, memory and attention. 

Conclusion: Options are available for treatment of physical psychological symptoms related 

to shift worker, but require interaction between healthcare and employers. More research is 

needed regarding non-pharmacological treatments suitable for a nurse interventions in 

primary and occupational care. The result of this study shows that treatment with Armodafinil 

gave the best effects. 

Keywords: Shift work, circadian rhythm, health, sleep disorder, shift work disorder.  
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BAKGRUND 

Sjuksköterskor inom vårdinrättningar i primärvården kommer i kontakt med patienter som 

uppvisar symtom orsakade av skiftarbete och sömnbrist. Sjuksköterskor måste ha kunskap om 

symtom och behandlingsalternativ för att kunna hjälpa patienterna till delaktighet i egenvård 

för att kunna motverka sjukskrivningar. Vinsten för samhället blir säkrare arbetsplatser, 

mindre kostnad för sjukskrivningar och vinsten för patienten blir bibehållen hälsa samt 

möjlighet till ett längre arbetsliv (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010).  

Skiftarbete blir allt vanligare i vårt samhälle och börjar sprida sig till många olika branscher. 

Med skiftarbete avses treskift, tvåskift, renodlat nattarbete samt tidiga morgonskift, vilket 

innebär att arbetspasset börjar vid klockan tre till fem på morgonen. Sedan många år tillbaka 

har forskningen visat att just skiftarbete med inslag av nattskift är förenat med risk för 

säkerhet och hälsa (Kecklund, et al., 2010). Torbjörn Åkerstedt har sammanfattat aktuell 

forskning om arbetstider, hälsa och säkerhet i stressforskningsrapporter (2001). År 2010 

uppdaterades rapporten med forskning gjord fram till 2009 (Kecklund et al.,2010). Att arbeta 

skift ger ökad trötthet och sämre prestationsförmåga vilket leder till ökad olycksfallsrisk. 

Undersökningar visar ett samband mellan skiftarbete och hjärt- och kärlsjukdom samt mag- 

och tarmsjukdomar (Kecklund, et al., 2010). Sömnbesvär är förenat med ökad risk för 

depression, ångest och självmord (Vgontzas et al., 2010). 

Cirkadiansk klocka 

Cirkadiansk rytm kommer från latinets circa (omkring) och dies (dag) (Cirkadiansk rytm, 

2017). Sannolikt innehåller varje cell i människan en cirkadiansk klocka som reglerar 

dygnsrytmen. Från den suprakiasmatiska kärnan i hypothalamus synkroniseras de 

cirkadianska klockorna. Cellförnyelse, cancer och immunsystem är knutna till den 

cirkadianska klockan och i framtiden kommer detta att påverka olika behandlingar vid 

sjukdom (Takahashi, 2017). Den cirkadianska klockan är inställd på hög ämnesomsättning 

dagtid och låg under natten (Åkerstedt, 2001). Även Melatoninnivåerna är cirkadianska med 

låga nivåer under dagen och höga nivåer under natten. Det skapar en fysiologisk indikation på 

mörker och sömn (Takahashi, 2017). Eftersom den cirkadianska klockan endast marginellt 

anpassar sig efter natt- och tidigt morgonarbete försämras förutsättningarna för dessa 

arbetsskift. Detta anses vara ett av grundproblemen för skiftarbetare (Åkerstedt, 2001). Under 

2017 vinner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach och Michael W. Young Nobelpriset för sin 

forskning utförd på bananflugors dygnsrytm. De påvisade proteiner som ackumulerades under 
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natten och bröts ner under dagen och att dessa styrde ett självreglerande urverk i även 

människans celler (Nobelpristagare i medicin, 2017).   

 

Sömnbesvär 

Sömnbesvär har sedan 1980-talet ökat bland vuxna. Detta kan ha ett samband med 24-

timmars samhället där verksamheter pågår under dygnets alla timmar och veckans alla dagar. 

Cirka 75% av skiftarbetare har störd sömn och av dem är personer som arbetar treskift eller 

har tidiga morgonskift särskilt utsatta (Allgulander, 2014). Att sova mindre än fem timmar 

eller mer än nio timmar per sovtillfälle är förknippat med för tidig död (Allgulander, 2014). I 

Sverige sover en vuxen person normalt sju till åtta timmar per dygn. Det krävs en kontinuerlig 

djup sömn med mindre än fem uppvaknanden under sov tillfället (Allgulander, 2014).  

Sömnstörning beroende på skiftarbete (Shift Work Disorder) 

ICD (International Classification of Diseases) har utarbetat kriterier för sömnstörning 

beroende på skiftarbete (Shift Work Disorder, 2014). Av dessa ska alla fyra kriterier 

uppfyllas. 

- Insomningsbesvär och/eller överdriven trötthet kombinerat med minskad total sömntid 

beroende på skiftarbete som sammanfaller med den normala tiden för sömn. 

- Symtomen ska ha funnits i mer än tre månader och i kombination med skiftarbetet. 

- För diagnostisering ska sömndagbok och rörelseaktivitetsregistrering (aktigrafi) ske 

under minst 14 dagar, gärna i kombination med mätning av ljusexponering.  

- Annan orsak till sömn- och vakenhetsstörningen, så som annan sömnstörning, 

medicinsk eller neurologisk sjukdom, psykiatrisk diagnos, medicinering, dålig 

sömnhygien eller missbruk ska uteslutas. 

Sömnstörningen är vanligast hos personer som arbetar nattskift, tidiga skift eller treskift. 

Störningen medför sämre arbetsförmåga under arbetsskiftet men även bristande säkerhet 

under skift och bristande säkerhet under resor till och från arbetet (Shift Work Disorder, 

2014). Skiftarbetare rapporterar att de somnar på arbetet minst en gång i veckan och hälften 

somnar under resor till och från arbetet. Allvarliga olyckor så som Tjernobyl, Exxon Valdez 

och Three Mile Island har orsakats av arbetare med obalans i den cirkadianska klockan (Zee 

& Goldstein, 2010). 



3 
 

Sömnstörning vid skiftarbete uppstår även om sömnhygienen optimeras (Shift Work Disorder, 

2014). Med sömnhygien avses livsstilsfaktorer som exempelvis avslappning, mat- och 

dryckesvanor, motion, rökning och sovrumsmiljö (Sömnhygien, 2017).  Vanligtvis försvinner 

sömnstörningen när skiftarbetet upphör men för vissa personer är störningen fortgående. 

Vissa antaganden visar att skiftarbete kan leda till kronisk sömnstörning (Shift Work 

Disorder, 2014).  

Återhämtning 

Både kvinnliga och manliga skiftarbetare har ett större behov av återhämtning jämfört med 

dagarbetare (Jansen, Kant, van Amelsvoort, Nijhuis & van den Brandt, 2003).  Vid jämförelse 

mellan återhämtning med sömnkvalitet, arbetskrav och ansvar visar det sig att problem med 

återhämtning var den största riskfaktorn för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (van 

Amelsvoort, Kant, Bultman & Swaen, 2003). För en grupp skiftarbetande sjuksköterskor 

räckte inte en dags ledighet för återhämtning, utan ofta krävs tre lediga dagar i sträck 

(Totterdell, Spelten, Smith, Barton & Folkard, 1995).  Vila som vårdvetenskapligt begrepp är 

ett fenomen som har betydelse för människans hälsa. Förändringstakten i dagens samhälle är 

snabb och arbetstempot högt. Tiden för vila och återhämtning får mindre utrymme i det 

dagliga livet. Bristen på återhämtning har negativ effekt på människors hälsa, mer än arbetet i 

sig. Vårdandet i sig har ändrat karaktär under tid och utgår nu från en helhetssyn på 

människan. Begreppet vila får en annan innebörd och utgår från kropp, själ och ande. 

Forskningen visar att begreppet vila upplevs som möjlighet att genomföra aktiviteter då man 

känner frihet från mental stress eller arbete och i stället få göra det man vill för att återhämta 

sig. När människan inte vilar upplevs en disharmoni i vilja, känsla och handling. Upplevelsen 

när vila inte uppnås tär på krafter och blir påtagligare ju längre det pågår. Att uppleva vila är 

att uppleva en vilorytm i livet. Personens aktiviteter får möjlighet att följa dygnsrytm, 

veckorytm och att ta pauser och få utrymme för stunder av vila under dagen (Asp, 2012). 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad modell för att behandla psykisk ohälsa. 

Behandlingen med KBT går ut på att lära patienten att observera och analysera sitt 

tankemönster, känslomässiga reaktioner och beteenden. Patienten blir inte symtomfri efter 

behandling men har försatts med redskap att bli sin egen terapeut och fortsätta sin egen 

behandling själv. KBT har visat sig vara effektivt både individuellt och i grupp (Miller, 

Shumka & Baker, 2012).  
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Alkohol och droganvändning bland skiftarbetare 

Alkohol och droganvändning kan vara försök till att förbättra sömn och vakenhet vid 

sömnstörning hos skiftarbetare (Shift Work Disorder, 2014). En studie visar att många 

skiftarbetare använder sig av alkohol för att kunna sova (Dorrian, Heath, Sargent, Banks & 

Coates, 2015). Alkoholanvändningen är beroende på skiftarbetets schema och hur långa 

arbetspassen är. Många dricker riskfyllda mängder alkohol i perioder som varieras med 

nykterhet. Yngre män är den största riskgruppen för alkoholanvändning och risken minskar 

med stigande ålder. Skiftarbetare som upplevde större svårigheter med sömn använder större 

mängd alkohol som hjälp för att kunna sova (Dorrian, et. al., 2015).  Få studier är gjorda på 

droganvändning orsakad av sömnstörning och de flesta av de få studierna har utgångspunkten 

att droganvändningen påverkar den cirkadianska rytmen. Patienter som söker sig till kliniker 

för sömnbesvär verkar ha en högre användning av droger och alkohol. Obalans i den 

cirkadianska rytmen orsakar psykologiska besvär som påverkar humör och kognitiva 

beteenden som i sin tur kan leda till alkohol och droganvändning (Hasler, Smith, Cousins & 

Bootzin, 2012).  

Teoretisk ram 

Orems egenvårdsteori 

Orems teori innebär att människan har en förmåga till självkunskap och självreflektion. 

Människan har förnuft, beslutsförmåga och eget ansvar för sina handlingar (Thorsén, 1997). 

Teorins omvårdnadsmål är att så långt som möjligt hjälpa patienten till självständighet 

(Kirkevold, 1994). Inom begreppet egenvård ingår, enligt Orems teori, handlingar som en 

person tar initiativ till och utför på egen hand för att för sin egen skull upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande (Jahren Kristoffersen et al., 2006).   

Orems teori formulerar idéer om att en person som drabbas av sjukdom även drabbas av en 

bristande förmåga till självhjälp (Bidstrup Jörgensen, Östergaard Steenfeldt, 2010). Enligt 

Bistrup, Jörgensen och Östergaard Steenfeldt (2010) menar Orem att människan är en 

egenvårdsutövare som har förmåga att inse sin egenvårdskapacitet – self-care agency. 

Handlingarna är frivilliga och medvetna samt följer ett mönster och en ordningsföljd. Bland 

handlingarna ingår upprätthållande av balans mellan vila och aktivitet (Krikevold, 1994). 

Sjuksköterskans uppgift är att identifiera egenvårdskrav som personen själv inte kan 

tillfredsställa och hjälpa patienten till självhjälp (Jahren Kristoffersen et al., 2006).  Orem 

menar att sjuksköterskans omvårdnadsfokus ligger på individer i samhället som påverkats av 
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mänskliga faktorer eller faktorer i omgivningen som resulterat i oförmåga att kontinuerligt 

själva ombesörja den mängd och kvalitet av egenvård de behöver (Orem & Taylor, 2011). För 

att vara behjälplig för patienten i olika livssituationer arbetar sjuksköterskan tillsammans med 

annan vårdpersonal för att skapa fördelaktiga förutsättningar för god omvårdnad (Orem, 

1985). 

Problemformulering 

Allt fler människor i samhället arbetar skift och för många yrkesgrupper är skiftarbete 

ofrånkomligt. Endast i sällsynta fall tas hänsyn till människans cirkadianska klocka och 

dygnsrytm. Att arbeta skift kan enligt många gjorda studier påverka hälsan på ett negativt sätt. 

Därför vore det intressant att undersöka hur sjuksköterskor kan förebygga ohälsa gällande 

sömn och återhämtning hos skiftarbetare. Det vore intressant att belysa åtgärder och 

behandlingar som används samt om någon av dem har visat sig vara effektivare än andra när 

det gäller sömn och återhämtning och främjande av hälsa.  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka hälsofrämjande åtgärder sjuksköterskor kan erbjuda 

skiftarbetare vad det gäller sömnkvalitet och återhämtning samt om någon åtgärd visar sig ha 

bättre effekt. 

METOD 

Design 

En litteraturstudie utfördes som innefattade granskning av vetenskapliga artiklar inom 

forskningsområdet (Polit & Beck, 2017). Artiklarna granskades, analyserades och beskrevs 

för att sedan sammanställas till ett aktuellt resultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökstrategi 

Sökning skedde via studentinloggning i Uppsala Universitets bibliotek och redovisas i Tabell 

1. Databaser som kom att användas var PubMed och Cinahl. Sökning skedde även manuellt I 

PubMed efter i huvudsak referenslistor från reviewartiklar. Sökningen baserades på åtta 

sökord men utökades till 21 för att uppnå god kvalitet och svara på syftet. Alla sökorden var 

vedertagna MeSh-termer, förutom shift work. Utan shift work som sökord hittades inte artiklar 
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som motsvarade syftet. Artiklarna skulle vara original artiklar och inte äldre än tio år, det vill 

säga senast utgivna 2006.  

Sökord som utgicks ifrån var: shiftwork, work schedule tolerance, health, recovery of 

function, health promoting, sleep disorders, treatment och circadian rhythm. Sökorden 

utökades med: nursing, nursing intervention, sleep wake disorder, therapeutic, sleep 

deprivation, chronobiology disorders, intrinsic, rotating shift work, health promotion, non-

pharmacological treatment, occupational health och primary health i förhoppning om att finna 

fler artiklar som motsvarade syftet.  

Inklusionskriterier: Studien inkluderar originalartiklar som avser skiftarbetare inom alla 

yrkeskategorier samt både kvinnor och män.  

Exklusionskriterier: Artiklar som inte var publicerade på engelska eller svenska exkluderades. 

Även artiklar publicerade före 2006 exkluderades. Artiklar som inte gick att nå via Uppsala 

Universitets bibliotek valdes bort. Reviewartiklar och artiklar som visade sig ha låg kvalitet, 

enligt granskningsmallar (Willman, et al., 2011) exkluderades också. 

 

Tabell 1 Översikt av artikelsökning 

Databas 

Datum: 

171005 

Sökord, kombination av 

sökord (MeSh termer) 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

granskning 

PubMed #1 Shift work AND health 

promoting AND sleep 

disorder 

3 1 1 1 

Databas 

Datum: 

171013 

     

PubMed #1 Work schedule tolerance 

OR sleep disorder, circadian 

rhythm 

11663    

PubMed #2 Health promotion OR 

therapeutic 

57151    
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PubMed #3 Sleep wake disorders 75880    

PubMed #4 Health 3843435    

PubMed #5 Work schedule tolerance 

OR sleep disorders, 

circadian rhythm AND 

health promotion OR 

therapeutic AND sleep wake 

disorder AND health 

150 1 1 1 

PubMed #6 Shift work 16819    

PubMed #7 Work schedule tolerance 

OR sleep disorders, 

circadian rhythm AND 

health promotion OR 

therapeutic AND sleep wake 

disorder AND health AND 

shift work 

36 10 4 4 

Databas 

Datum: 

171018 

     

PubMed #1 Work schedule tolerance 

OR sleep disorders, 

circadian rhythm AND sleep 

deprivation AND nursing 

interventions AND health 

AND shift work 

1 1   

PubMed #1 Work schedule tolerance 

OR sleep disorders, 

circadian rhythm AND sleep 

deprivation AND nursing 

interventions AND shift 

work 

1 1   

PubMed #2 Work schedule tolerance 

OR sleep disorders, 

16 4 2 2 
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circadian rhythm AND sleep 

wake disorders AND 

recovery of function 

Databas 

Datum: 

171019 

     

Cinahl #1 Work schedule tolerance, 

sleep disorders, circadian 

rhythm, shift work health, 

treatment 

0    

Cinahl #2 Sleep disorders, circadian 

rhythm OR chronobiology 

disorders OR shift work OR 

sleep disorders, intrinsic OR 

work schedule tolerance, 

sleep disorders, circadian 

rhythm, shift work, health, 

treatment 

361 23 1 1 

PubMed #1 Rotating shift work AND 

health promotion 

14 3   

PubMed #2 Rotating shift work AND 

health promotion AND 

recovery of function 

0    

PubMed #3 Rotating shift work AND 

health promotion OR 

recovery of function 

32911    

PubMed #1 Shift work, work 

schedule tolerance, recovery 

of function, sleep disorders, 

circadian rhythm, nursing 

0    

PubMed #2 Shift work OR work 

schedule tolerance AND 

5 1   
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recovery of function AND 

nursing 

PubMed #3 Shift work OR work 

schedule tolerance AND 

recovery of function  

0    

Databas 

Datum 

171026 

     

PubMed #1 Shift work OR work 

schedule tolerance AND 

non-pharmacological 

treatment 

5 2 1 1 

PubMed #2 Occupational health OR 

primary health 

212265    

PubMed #3 Occupational health OR 

primary health AND shift 

work OR work schedule 

tolerance, circadian rhythm 

AND non-pharmacological 

treatment 

3    

Kecklund et 

al., 2010. 

Referenshantering 3 3 3 3 

Richter, 

Acker, 

Adam & 

Niklewski, 

2016. 

Referenshantering 1 1 1 1 

Silva-Costa 

et al., 2011. 

Referenshantering 1 1 1 1 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys  

Validering av artiklar gjordes enligt granskningsmall för kvantitativa studier som hämtades 

från Evidensbaserad Omvårdnad skriven av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

Dataanalysen syftade till att tolka, förstå och beskriva artiklarna (Forsberg & Wengström, 

2015). Kvaliteten på artiklarna benämns som hög, medel eller låg (Willman, et al., 2011). 

Kriterier som utgicks ifrån vid granskning var: studiedesign, studiekvalitet, överförbarhet, 

överensstämmelse, oprecisa data samt publiceringsbias efter Grading of Recommendations 

Assessment, Developement and Evaluation (GRADE) (Forsberg & Wengström, 2015). 

Validering och granskning av artiklar har gjorts gemensamt. 

Resultatanalys 

Ingen av de funna artiklarna valdes bort på grund av för låg kvalitet. Däremot exkluderades 

tre artiklar som inte motsvarade syftet i studien. Via manuell sökning hittades fem artiklar. 

Tre artiklar söktes från ett material som använts i bakgrunden, en artikel hittades i en artikel 

använd i litteraturstudien och ytterligare en artikel hittades i en reviewartikel som granskats 

men ej inkluderats i bakgrund eller diskussion. Dessa artiklar söktes fram på grund av att 

deras titlar överensstämde med syftet. Artiklarnas resultat bearbetades för att ge svar på syftet 

med arbetet. Artiklarna granskades och har presenterats i översiktstabell, Tabell 2, samt i 

löpande text (Willman, et al., 2011).  

RESULTAT 

Resultatet grundas på 12 kvantitativa original artiklar. Länder som studierna grundats i var: 

Sverige, Norge, Finland, Schweiz, USA, Kanada, Brasilien, Taiwan och Nya Zeeland. 

Forskningsdesigner som använts i studierna var dubbelblindad randomiserad 

överkorsningstudie, dubbelblindad randomiserad studie, icke randomiserad gruppintervention, 

överkorsningsstudie, randomiserad överkorsningsstudie, oblindad prövning, tvärsnittsstudie 

samt randomiserad prospektiv studie. Artiklarnas resultat beskriver åtgärder för att förbättra 

sömnkvalitet och återhämtning. Resultatanalysen presenteras i fyra undergrupper, beroende på 

intervention. Undergrupperna är kognitiv beteendeterapi och sömnhälsoprogram, betydelsen 

av återhämtningsvila under nattskift, ljusterapi och melatoninbehandling samt 

läkemedelsbehandling med tablett Armodafinil.  
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Kognitiv beteendeterapi och sömnhälsoprogram  

En studie visar på att självuppskattningen av sömn förbättrades av kognitiv beteendeterapi. 

Deltagarna upplevde förbättrad insomning, sömnkvalitet och känslan av att vara utvilad. 

Studien uppmätte minskning av depressions- och ångestsymtom samt kognitionssvårigheter 

(Järnefelt, Lagerstedt, Kajaste, Sallinen, Savolainen & Hublin, 2012). Under ett 

sömnhälsoprogram med obligatorisk pedagogisk utbildning, frivillig sömnstörningsscreening 

och behandling vid diagnostiserad sömnstörning (Sullivan, O´Brian, Barger, Rajararnam, 

Czeisler & Lockey, 2017) framkom en marginell skillnad mellan interventions- och 

placebogrupp gällande skaderapporter under arbetstid. Skadan var dubbelt så stor i 

placebogruppen under undersökningsperioden (Sullivan, et al., 2017).  

Återhämtningsvila under nattskift 

Skiftarbetare som gavs möjlighet att sova två till tre timmar under nattskift återhämtade sig 

bättre än de som sov två timmar eller mindre (Silva-Costa, Rotenberg, Harter Griep & Fisher, 

2011). Efter en möjlighet till 40 minuters återhämtningsvila registrerades en förbättring i 

reaktionsförmågan. Studien genomfördes med skiftarbetande sjuksköterskor, där förmågan att 

sätta perifier venkateter (PVK) var utfallsmått. Det visade sig att sjuksköterskor som fått 

möjlighet att vila under natten satte PVK snabbare än placebogrupp kl 7.30 på morgonen. 

Karolinska Sleepiness Scale (KSS) visade att interventionsgruppen upplevde mindre trötthet 

när de gick av morgonskiftet, däremot uppvisade aktigrafi ingen skillnad mellan 

interventions- och placebogrupp. Vid bilkörning på morgonen uppvisade 

interventionsgruppen en tendens till mer uppmärksamhet (Smith-Coggins, et al., 2006). 

Koffein tillsammans med återhämtningsvila på en till max två timmar uppvisade ökad 

vakenhet och uppmärksamhet jämfört med placebogrupp. Interventionsgrupper som försågs 

med koffein samt koffein kombinerat med återhämtningsvila skattade sig själva som piggare 

under morgontimmar efter nattskift. Prestationsförmågan försämrades hos placebogruppen, 

som inte fick koffein eller sömn under nattskiftet, däremot uppvisade interventionsgrupp med 

återhämtnigsvila kombinerat med koffein ökad följsamhet. Vid undersökning visade det sig 

att grupper som försågs med koffein gjorde färre misstag under arbetet (Schweitzer, 

Randazzo, Stone, Erman & Walsh, 2006). Vid planerad återhämtningsvila på 40 minuter 

upplevdes minskad trötthet under hela arbetspasset trots dålig sömnkvalitet och 

insomningsproblem. Möjligheten till vila under nattskiftet gav snabbare reaktionstid, bättre 

prestationsförmåga och ökad uppmärksamhet. Återhämtningsvila under nattskiftet påverkade 

inte sömnkvaliteten efter arbetsskiftet (Leigh Signal, Gander, Anderson & Brash, 2009).  
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Ljusterapi och melatonin 

Behandling med ljusterapi under 30 minuter och melatonin gav en måttlig, ej signifikant, 

effekt av vakenhet hos skiftarbetare. Ljusterapin förbättrade sömntiden efter nattskiftet, men 

endast måttligt. Upplevelsen av sömn förbättrades med melatoninbehandling och antalet dagar 

att återanpassa sig till dagarbete minskade (Bjorvatn et al., 2017). Ljusterapi under 30 minuter 

har i en annan studie visat sig ha effekt mot insomningsproblem, depression och ångest 

(Huang, Tsai, Chen & Hsu, 2013). Vid filtrering av korta ljusvågor med behandling med 

speciella solglasögon kunde man se en ökad totalsömn, ökad melatoninhalt, förbättrad 

reaktionstid, förbättrat humör samt minskad dagtrötthet. Däremot förbättrades inte sömnen 

under dagtid (Rahman et al., 2013).  

Läkemedelsbehandling med Armodafinil 

I USA har det utförts studier på effekt av läkemedlet Armodafinil när det gäller skiftarbetare 

och individer som lider av svåra sömnstörningar på grund av skiftarbete.  

Vid behandling med Armodafinil, 150mg, under tolv veckor uppvisades förlängd sömn efter 

nattskift, förbättrad vakenhet under lediga dagar samt minskad självupplevd trötthet under 

nattskift jämfört med placebogrupp. Interventionsgruppen skattade sig själva som mer 

välmående jämfört med placebogruppen. Interventionsgruppen uppvisade förbättrat minne, 

snabbare minne och förbättrad uppmärksamhet under nattskiftet. Olycksfallsrisken minskade 

med behandlingen (Czeisler, Walsh, Wesnes, Arora & Roth, 2009). Medvetandegraden ökade 

vid behandling av Armodafinil. Körförmåga på morgontimmarna förbättrades samt 

upplevelsen av att köra säkert. Kognitivitet och kreativitet förbättrades. Upplevelse av 

vakenhet förbättrades samt förmågan att vila, komma till ro och återhämtning förbättrades 

(Drake, Gumenyuk, Roth & Howard, 2014). Ytterligen en studie uppvisade förbättrade 

resultat när det gällde vakenhet under nattskiftet och under resor till och från arbetet 

(Schwartz, Khan, Vaughn McCall, Weintraub & Tiller, 2010).  
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

Bjorvatn, 

B. et al., 

2007, 

Norge och 

Sverige 

Randomized 

placebo-

controlled field 

study of the 

effects of bright 

light and 

melatonin in 

adaption to 

night work. 

Ett första försök att i 

en fältstudie bedöma 

effekter av ljus- och 

melatoninbehandlin

g på skiftarbetare i 

verksamheter till 

havs i Norge.  

Design: 

Dubbelblindad, 

randomiserad 

överkorsningsstudie.  

 

Utfallsmått:  

ATS1, Actigraphy sleep 

analysis, Actiwatch 

recorder, Hospital anxiety 

and depression rating 

scale, KSS2, Palm 

handheld computer, 

Reaction-time test, 

Sömndagbok, 

Questionnaire. 

 

Dataanalys: 

SPSS, ANOVA, t-Test, 

Cohen d formula. 

 

Inklusionskriterier: 

Problem att anpassa sig 

till skiftarbete i en 

period längre än tre 

dygn.   

 

Exklusionskriterier: ej 

angivet. 

 

Deltagare: 17 personer. 

1 kvinna och 16 män. 

Ålder 29-55 år. 

 

Bortfall: 21 personer. 

 

 

Melatonin gav längre 

totalsömn än placebo 

och ljusterapi. 

Sömneffekten var 

högre efter intag av 

melatonin än 

behandling för 

ljusterapi. 

Melatonin minskade 

antalet dagar det tog att 

återanpassa sig till 

dagskift efter 

nattarbete. Ljusterapi 

ökade måttligt den 

totala sömntiden för 

nattarbetarna jämfört 

med placebo.  

Hög 

Czeisler, 

C. A. et al., 

2009, USA 

Armodafinil for 

treatment of 

exessive 

sleepiness 

associated with 

shift work 

Studie av effekt och 

säkerhet vid 

användning av 

Armodafinil hos 

patienter med 

Design:  

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebokontrollerad, 

parallellgrupp, 

multicenterstudie. 

Inklusionskriterier: 

Män och kvinnor i ålder 

18-65 år som arbetade 

minst fem nätter per 

månad. Symtom av 

sömnstörning (SWD).  

Förlängd sömn 

Förbättrade CGI-S 

resultat 

Förbättrade MSLT 

resultat 

Hög 

                                                             
1Accumulated Time with Sleepiness Scale 
2 Karolinska Sleepiness Scale 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

disorder: a 

randomized 

controlled study 

sömnstörning 

(SWD). 

 

Utfallsmått: 

CDR3,CGI-S4, KSS2, 

MSLT5, Polysomnografi. 

 

Dataanalys:  

Cochran-Mantel-Haenzel, 

Wilcoxon rank sum test, 

Pearson X2 test, Fisher 

exact test. 

 

 

Exklusionskriterier: 

Medicinska och 

psykiatriska diganoser. 

Användande av vissa 

receptbelagda 

mediciner. En historia 

av missbruk.  

 

Deltagare:  

177 personer, placebo: 

84 personer, 

Armodafinil: 93 

personer.   

 

Bortfall:  

77 personer. 

Minskad trötthet under 

arbetspass vid KSS-

skattning 

Minskad 

olycksfallsrisk 

Förbättrat minne 

Snabbare minne 

Förbättrad 

uppmärksamhet 

 

Drake, C. 

et al., 

2014, USA 

Effects of 

Armodafinil on 

simulated 

driving and 

Undersökning av 

effekten av 

Armodafinil hos 

skiftarbetare med 

sömnstörning 

Design: 

Dubbelblindad, 

randomiserad 

överkorsningsstudie. 

 

Inklusionskriterier:  

Män och kvinnor som 

arbetar minst fem nätter 

i månaden. Symtom på 

sömnstörning (SWD).  

Förbättrad körförmåga 

Ökad upplevelse av att 

köra säkert 

Förbättrad 

medvetandegrad 

Hög 

                                                             
3 Cognitive Drug Research LTD 
4 Clinical Global Impressions of Severity of Illness 
5 Multiple Sleep Latency Test 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

alertness in shift 

work disorder 

(SWD) för att 

förbättra kognitiv 

funktion och 

vakenhet. 

Utfallsmått: 

DSST6,ESS7, ISI8, KSS2, 

MSLT5, Polysomnografi, 

RAT9, SDLP10, York 

Driving Simulator.  

 

Dataanalys:  

ANNOVA, Chi-square, 

McNemar test, post hoc 

jämförelser.  

 

 

Exklusionskriterier: 

Behandling med  

sömnläkemedel eller 

psykofarmaka. 

Graviditet, historia av 

missbruk, 

läkemedelsbehandling 

för CNS och läkemedel 

som kontraindikerade 

Armodafinilbehandling. 

Kaffekonsumtion över 

500mg/dag och rökning 

mer än 10 

cigaretter/dag.  

 

Deltagare:  

20 personer. 

 

Bortfall:  

0 personer  

Förbättrad viloförmåga 

Bättre självupplevd 

vakenhet 

Förbättrad kognitiv 

förmåga 

Förbättrad kreativitet 

                                                             
6 Digit Symbol Substitution Task 
7 Epworth Sleepiness Scale 
8 Insomnia Severity Index 
9 Remote Associates Test 
10 Standard Deviation of Lateral Position 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

Huang, L-

B. et al., 

2013, 

Taiwan 

The 

effectiveness of 

light/dark 

exposure to 

treat insomnia 

in female nurses 

undertaking 

shift work 

during the 

evening/night 

shift 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om kraftigt ljus 

under första halvan 

av kvälls- eller 

nattskift kombinerat 

med försvagat ljus 

under morgonen 

kunde förbättra 

sömnen hos 

sjuksköterskor 

drabbade av 

sömnlöshet. 

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad studie. 

 

Utfallsmått: 

HADS11, ISI8. 

 

Dataanalys:  

SPSS, ANCOVA, t-test, 

X2 test, Fisher test. 

 

Inklusionskriterier: 

Sömnbesvär, roterande 

skiftarbete de senaste 

sex månaderna.  

 

Exklusionskriterier: 

Missbruk inkluderat 

koffein, nicotin, alkohol 

och sömnläkemedel, 

psykisk sjukdom, fysisk 

sjukdom. 

 

Deltagare:  

92 kvinnor, 

kontrollgrupp: 46 och 

interventionsgrupp 46 

personer.  

 

Bortfall:  

0 personer.  

Minskade problem 

med insomning, ångest 

och depression i 

interventionsgrupp 

jämfört med 

kontrollgrupp. 

 

Medel 

Järnefelt, 

H. et al., 

2012, 

Finland 

Cognitive 

behavioral 

therapy for shift 

workers with 

chronic 

insomnia 

Undersökning av 

effekten av 

gruppbaserad 

kognitiv 

beteendeterapi för 

förbättring av 

Design: 

Icke-randomiserad 

gruppintervention.  

 

Utfallsmått: 

Inklusionskriterier:  

Personer som sökt 

företagshälsovård på 

grund av 

insomningsproblem och 

blivit förskrivna 

Självskattad insomning 

förbättrades 

Aktigrafisk SOL (från 

vakenhet till sömn tid) 

förbättrades. 

Medel 

                                                             
11 Hospital Anxiety and Depression Scale 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

sömnproblem hos 

skiftarbetare. 

Aktigrafi, ANX12, 

BNSQ13, DBAS14, DEP15, 

GSI16, ISI8, MCS17, 

PCS18, Sömndagbok. 

 

Dataanalys: 

ANOVA, 

Standardavvikelse, SPSS, 

X2 test. 

 

 

sömnläkemedel. 

Personerna skulle vara 

öppna för icke-

farmakologiska 

behandlingsmetoder. 

Arbeta skift heltid.  

 

Exklusionskriterier: 

Ej angivet. 

 

Deltagare:  

23 män och kvinnor. 

 

Bortfall:  

29 personer. 

Förbättrad 

självrapporterad 

egentlig sömn. 

Förbättrad 

självrapporterad 

sömnkvalitet. 

Självrapporterad 

upplevelse av att vara 

utvilad. 

Förbättrad insomning 

självuppskattades. 

Depressions- och 

ångestsymtom 

minskade. 

Sömnrelaterade 

kognitionssvårigheter 

minskade 

Leigh 

Signal, T. 

Scheduled 

napping as a 

Syftet med studien 

var att undersöka 

Design: 

Överkorsningsstudie 

Inklusionskriterier:  Flygledarna upplevde 

det till viss del svårt att 

Medel 

                                                             
12 Anxiety Index 
13 Basic Nordic Sleep Questionnaire 
14 Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale 
15 Depression Index 
16 Global Severity Index 
17 Mental Component Summary 
18 Physical Component Summary 
 
 
 



18 
 

Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

et al., 

2009, Nya 

Zeeland 

och 

Schweiz  

countermeasure 

to sleepiness in 

air traffic 

controllers 

(ATCO) 

(flygledare) 

effekten av en 40 

min inplanerad 

tupplur under 

nattskift för att 

upprätthålla 

vakenhet och 

prestationsförmåga 

genom hela natten. 

Intresse fanns även 

att undersöka 

möjligheten att sova 

och hur bra det gick 

att sova på 

arbetsplatsen. 

 

Utfallsmått: 

Aktigrafi, Fast Fourier 

transform, Performance 

test, Polysomnografi, 

Purpose-built LabVIEW 

programme, PVT19, 

Questionnaire angående 

möjlighet till 

återhämtningsvila, 

SEM20, Sleep and 

alertness monitoring via 

elektroder, 

Sömndagbok,Visual 

anaologe scale. 

 

Dataanalys:  

ANCOVA, Correlation 

martices, Schwarz 

Bayesian criteria, Post 

hoc t test, SAS. 

Skiftarbetande 

flygledare.  

 

Exklusionskriterier: 

Ej angivet.  

 

Deltagare: 

28 män och kvinnor. 

Fyra olika 

gruppindelningar. 

 

Bortfall: 

7 personer. 

somna under 

återhämtningsvilan och 

att sömnkvaliteten var 

dålig men trots detta 

upplevde de att de var 

relativt utsövda. 

Upplevelsen var även 

att återhämtningsvilan 

motverkade trötthet 

under återstoden av 

arbetspasset.  

Möjlighet till och 

bättre sömn under 

återhämtningsvila gav 

snabbare reaktionstid 

och bättre prestation, 

det gav även ökad 

uppmärksamhet. 

 

Rahman, S. 

A. et al., 

2013, 

Canada 

Effects of 

filtering visual 

short 

wavelengths 

during nocturnal 

Studien undersöker 

hur effekten av 

filtrering av korta 

ljusvågor med 

specialkonstruerade 

Design:  

Randomiserad 

överkorsningsstudie 

 

Utfallsmått: 

Inklusionskriterier: 

Tidiga kronotyper som 

arbetar rotationsskift. 

 

Exklusionskriterier: 

Ökad totalsömn.  

Ökad melatoninhalt. 

Förbättrad reaktionstid. 

Förbättrat humör. 

Minskad dagtrötthet.  

Medel 

                                                             
19 Psychomotor Vigilance Test 
20 Slow rolling eye movement 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

shiftwork on 

sleep and 

performance 

glasögon under 

nattskift påverkar 

nattsömn och 

dagsömn hos 

skiftarbetare. Vidare 

undersöker studien 

vakenhet under 

nattskift. 

ARES21, CES-D22, ESS7, 

PDA23, Polysomnografi, 

Respiratorisk 

övervakning, Salivprover, 

Sömndagbok. 

 

Dataanalys: 

ANOVA, Dunnett´s 

multiple comparison test, 

Pearsons 

korrelationsteori, 

Sandman Elite system, 

SAS, Two-tailed students 

t test. 

Synskada, färgblindhet, 

behov av linser eller 

glasögon. Depressiva 

symtom och 

läkemedelsbehandling. 

Användning av nikotin.  

 

Deltagare: 

9 män och kvinnor. 

 

Bortfall: 

0 personer. 

 

Schwartz, 

J. R. L. et 

al., 2010, 

USA 

Tolerability and 

efficacy of 

Armodafinil in 

naive patients 

with excessive 

sleepiness 

associated with 

obstructive 

sleep apnea, 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om behandling med 

armodafinil, som 

visat sig ha god 

effekt vid kortare 

behandling, kan ha 

långtidsverkande 

positiv effekt 

Design: 

Oblindad prövning med 

flexibla doser studie. 

 

Utfallsmått: 

Blod- och urinprover, 

CGI-S4, EKG, ESS7, 

Fysiska undersökningar. 

 

Inklusionskriterier:  

Patienter inskrivna för 

Shift Work Disorder 

(SWD). Ska ha arbetat 

minst fem nattskift per 

månad. 

 

Exklusionskriterier: 

Förbättrad vakenhet 

under nattskift samt 

under resa till och från 

arbete.  

 

Medel 

                                                             
21 Automated readiness Evaluation System 
22 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 
23 Personal digital assistant 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

shift work 

disorder, or 

narcolepsy: a 

12-month, 

openlabel, 

flexibel-dose 

study with an 

extension period 

gällande vakenhet 

vid skiftarbete.  

Dataanalys:  

Deskriptiv statistik, 

Effektiva analyser och 

data, Effektiva variabler, 

t-statistik. 

 

 

Graviditet. Missbruk av 

narkotika, alkohol eller 

andra droger. Intag ej 

över 600mg 

koffein/dag.  

 

Deltagare:  

54 kvinnor och män. 

 

Bortfall: 

54 personer. 

 

Schweitzer

, P. K. et 

al., 2006, 

USA 

Laboratory and 

field studies of 

naps and 

caffeine as 

practical 

countermeasure

s for sleep-wake 

problems 

associated with 

night work 

Studien avsåg att 

undersöka effekter 

av 

återhämtningsvila, 

koffein och 

återhämtningsvila 

samt koffein i 

laboratoriemiljö och 

fältstudie 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad 

överkorsningsstudie. 

 

Utfallsmått: 

Aktigrafi, Category test, 

Digit Symbol Substitution 

Test, Letter-Number 

Sequencing Test, KSS2, 

MSLT5, MWT24, 

Plysomnografi, Profile of 

Mood States, PVT19, 

Inklusionskriterier: 

Screening av psykisk 

stabilitet, drogfrihet, ej 

graviditet, medicinsk 

bakgrund.  

 

Exklusionskriterier: 

Fysisk och psykisk 

sjukdom, oregelbunden 

sömn, hög alkohol- och 

koffeinkonsumtion, 

behandling med CNS-

läkemedel. Graviditet. 

Interventionsgrupperna 

var piggare än 

placebogruppen vid 

första natten, därefter 

visade koffein 

tillsammans med 

återhämtningsvila bäst 

resultat i MWT.  

Interventionsgrupperna

, framför allt gruppen 

med återhämtningsvila 

och återhämtningsvila 

med koffeingruppen, 

Hög 

                                                             
 
24 Maintenance of Wakefulness Test 
 
 



21 
 

Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

Sentence Completion 

Test, Standford 

Sleepiness Scale, 

Sömndagbok,Thurstone´s 

Word Fluency Test, 

Torrance Test of Creative 

Thinking-Figural, 

Torrance Test of 

Thinking-Verbal, 

Wisconsin Card Sorting 

Test, Zung Anxiety and 

Depression scales.  

 

Dataanalys:  

ANOVA, the Huynh-

Feldt adjustment.  

 

Deltagare: 

106 kvinnor och män.  

 

Bortfall: 

10 personer. 

 

 

var piggare under de 

tidiga morgontimmarna 

under nattskiften 

jämfört med placebo. 

Dessa grupper skattade 

sig själva högre på 

Karolinska Sleepiness 

Scale.  

Återhämtningsvila med 

koffeingruppen hade 

mindre påverkan vid 

följsamhet och 

flexibilitet än placebo. 

En trend att 

återhämtningsvila med 

koffeingruppen och 

koffeingruppen gjorde 

färre misstag. 

 

Resultat av fältstudier: 

Prestationsförmågan 

försämrades under 

natten för 

placebogruppen men 

inte 

interventionsgruppen. 

Den subjektiva 

upplevelsen av trötthet 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

under natten var större 

i placebogruppen.  

Silva-

Costa, A. 

et al., 

2011, 

Brasilien 

Relationship 

between 

sleeping on the 

night shift and 

recovery from 

work among 

nursing workers 

– the influence 

of domestic 

work 

Studien undersöker 

sömnmönster hos 

sjuksköterskor 

under nattarbete och 

återhämtning med 

tanke på hemarbete.  

Design: 

Tvärsnittsstudie. 

 

Utfallsmått: 

Frågeformulär, Intervjuer, 

Need for recovery from 

work scale. 

 

Dataanalys: 

Binomial logistic 

regression, Chi-square 

tests, Deskriptiva 

analyser, Intra klass 

korrelation, 

Kruskal-Wallis test, 

SPSS. 

 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som 

arbetar natt minst en 

gång/veckan minst fyra 

gånger i månaden. 

 

Exklusionskriterier: 

Sömnproblem, mer än 

en arbetsplats.  

 

Deltagare: 

396 kvinnor. 

 

Bortfall: 

71 personer. 

Skiftarbetare som hade 

möjlighet att sova 2-3 

timmar under 

nattskiftet kunde 

återhämta sig bättre än 

de som inte sov alls 

eller sov under två 

timmar. 

 

Medel 

Smith-

Coggins, 

R. et al., 

2006, USA 

Improving 

alertness and 

performance in 

emergency 

department 

physicians and 

nurses: the use 

of planned naps 

Målet med studien 

var att ta reda på om 

en tupplur under 

nattskift kunde 

förbättra kognitiv 

och psykomotorisk 

prestation, förmåga 

att köra hem samt 

subjektivt omdöme.  

Design: 

Randomiserad, 

kontrollerad 

interventionsundersöknin

g med en tupplursgrupp 

(NAP) och en 

placebogrupp (NONE).  

 

Utfallsmått: 

Inklusionskriterier: 

Minst tre 

sammanhängande tolv 

timmars nattskift.  

 

Exklusionskriterier: 

Ej angivet. 

 

Deltagare: 

Psychomotor Vigliance 

Task visade skillnad 

mellan grupperna vid 

den sista 

undersökningen som 

utfördes kl 7.30 på 

morgonen. 

Tupplursgruppen hade 

Medel 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

Aktigrafi, KSS2, Owl and 

Lark questionnaire, Shift 

work experience 

questionnaire, Sleep 

disorder questionnaire, 

Polysomnografi, Probed 

recall memory task, 

Profile of mood states, 

Psychomotor vigilance 

task, Sömnloggar, The 

CathSim intravenous 

virtual reality simulation, 

The StiSim drive 

simulation system, 

Videoinspelning.  

 

Dataanalys:  

Repeatedmeasures 

ANOVA, SuperANOVA, 

the Mann-Whitney 

nonparametric test, 

 

 

49 personer. 

 

Bortfall: 

4 personer. 

 

 

färre misstag och 

snabbare reaktion.   

Före arbetsskift satte 

NONE-gruppen 

perifier venkateter  

(PVK) snabbare än 

NAP-gruppen. Efter 

arbetskskiftet, kl 7.30, 

var NAP-gruppen 

snabbare än NONE-

gruppen.  

Under det tredje 

nattskiftet, i rad, 

uppvisades en trend att 

NAP-gruppen var mer 

uppmärksamma än 

NONE-gruppen.  

NAP-gruppen 

upplevde själva mindre 

trötthet.  

KSS visade att NAP-

gruppen upplevde 

mindre trötthet kl 7.30 

efter tredje nattskiftet.    

Sullivan, J. 

P. et al., 

2017, USA 

Randomized, 

prospective 

study of the 

Undersökning av 

effektiviteten av 

sömn- och 

Design: 

Randomiserad prospektiv 

studie med intervention i 

Inklusionskriterier: 

Medelstora 

brandstationer med inte 

Skada var nästan 

dubbelt så stor i 

kontrollgruppen 

 Medel 
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Tabell 2.       

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, Bortfall Resultat Kvalite

t 

impact of a 

sleep health 

program on 

firefighter 

injury and 

disability 

hälsoprogram för att 

minska risken för 

skada och 

sömnstörning hos 

skiftarbetande 

brandmän.  

form av sömn- och 

hälsoprogram på 

arbetsplatsen. 

 

Utfallsmått: 

Athens insomnia scale, 

Berlins questionnaire, 

Egengjort 

screeninginstrument för 

SWD baserad på 

International 

Classification of 

Sleepdisorders-2 

diagnostic criteria, 

Epidemiology, symtoms, 

and treatment 

questionnaire.  

 

Dataanalys:  

Chi 2 test, Fishers exakta 

test, post hoc, Paired 

students t-test. 

allt för stor 

arbetsbelastning.  

 

Exklusionskriterier: 

Brandstationer som inte 

matchade 

interventionsstationerna

.  

 

Deltagare: 

1189 kvinnor och män. 

 

Bortfall: 

I interventionsgruppen: 

59 personer.  

 

jämfört med 

interventionsgruppen 

under 12 månaders 

perioden som studien 

gjordes. 

De som ingick i 

interventionsgruppen 

fick erbjudande om att 

screenas för 

sömnstörningar. Av 

dessa visade sig 42% 

lida av någon form av 

sömnstörning.  
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vilka hälsofrämjande åtgärder sjuksköterskor kan 

erbjuda skiftarbetare vad det gäller sömnkvalitet och återhämtning samt om någon åtgärd 

kunde visa sig ha en bättre effekt. Kognitiv beteendeterapi och sömnhälsoprogram kan minska 

ångest och depression samt öka känslan av att vara utvilad (Sullivan et al., 2017; Järnefelt et 

al., 2012). Återhämtningsvila under nattpass förbättrade reaktionsförmågan och minskade 

upplevelsen av trötthet samt ökade återhämtningen (Silva-Costa et al., 2011; Smith-Coggins 

et al., 2006; Schweitzer et al., 2006; Leigh Signal et al., 2009). Behandling med ljusterapi och 

melatonin gav en måttlig effekt av vakenhet och måttligt förbättrad sömn. Ljusterapi visade 

sig ha effekt mot insomningsproblem, depression och ångest (Huang et al., 2013; Bjorvatn et 

al., 2017; Rahman et al., 2013). Behandling med läkemedlet Armodafinil uppvisade förlängd 

sömn, förbättrad vakenhet och minskad trötthet. Ökat välmående, förbättrat och snabbare 

minne och förbättrad uppmärksamhet var också resultat av läkemedelsbehandlingen (Czeisler 

et al., 2009; Drake et al., 2014; Schwartz et al., 2010).  

Resultatdiskussion 

Kognitiv beteendeterapi och sömnhälsoprogram 

Studier med kognitiv beteende terapi och sömnhälsoprogram visar att självuppskattning av 

sömn, sömnkvalitet och insomning förbättrades. Känslan av att vara utvilad ökade. Det gick 

att visa mätbara resultat av att ångest och depression minskade (Järnefelt et al., 2012). Det 

fanns endast en marginell skillnad mellan interventionsgrupp och placebo när det gällde 

skador under arbetstid (Sullivan et al., 2017). Orems omvårdnadsmål är att så långt som 

möjligt hjälpa patienten till självständighet (Kirkevold, 1994) och att en person som drabbas 

av sjukdom även drabbas av bristande förmåga till egenvård (Bidstrup Jörgensen & 

Östergaard Steenfeldt, 2010). Egenvård är handlingar som patienten själv utför för att 

upprätthålla hälsa och välmående (Orem, 1985). Sjuksköterskans uppgift är att identifiera 

egenvårdskrav som patienten inte kan tillfredsställa själv (Jahren Kristoffersen, et al., 2006). I 

dag lever vi i ett 24-timmars samhälle, där arbete och produktion förväntas fungera under hela 

dygnet. Skiftarbetare har ett större behov av återhämtning än dagarbetare (Jansen, 2003). 

Tiden för vila och återhämtning får allt mindre utrymme. Vilan har en stor betydelse för 

människans hälsa och vällevnad (Asp, 2012). Självuppskattningen av sömn och återhämtning 

visade att skiftarbetarna upplevde att de kände sig mer utvilade under intervention, men vid 

bedömning med mätinstrument fanns ytterst få skillnader mellan interventionsgrupper och 
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placebo. Det positiva med KBT och sömnhälsoprogram är att känslan av bättre sömn och 

återhämtning ökar. Det negativa med resultaten är om samma misstag begås under 

arbetspasset på grund av trötthet trots upplevelsen av vakenhet. KBT har använts vid 

behandling av sömnlöshet. I primär- och företagshälsovård kan KBT införas som behandling 

vid tidiga sömnproblem (Jansson, 2005). Sjuksköterskan som möter den här patientgruppen 

kan hjälpa till med KBT och sömnhälsoprogram.   

Återhämtningsvila under nattskift 

Om möjlighet gavs att sova mer än två timmar under nattskiftet var återhämtningen bättre än 

om vilan var under två timmar (Silva-Costa et al., 2011). Även möjlighet till 40 minuters 

återhämtningsvila minskade upplevelsen av trötthet och förbättrade reaktionsförmågan. Vid 

bilkörning på morgonen efter 40 minuters vila var man mer uppmärksam (Smith-Coggins et 

al., 2006). När koffein kombineras med vila uppvisades ännu bättre av prestationsförmåga och 

upplevelse av vakenhet (Schweitzer et al., 2006). Även vid upplevelse av dålig sömnkvalitet 

och insomningsproblem vid återhämtningsvila, upplevdes minskad trötthet under arbetspass 

(Leigh Signal et al., 2009). Sömnstörning beroende på skiftarbete medför sämre 

arbetsförmåga under arbetsskiftet samt under resor till och från arbetsplatsen (Shift Work 

Disorder, 2014). Sömnstörningen har varit en bidragande orsak till allvarliga 

arbetsplatsolyckor, så som exempelvis Tjernobyl, där arbetare varit i obalans i den 

cirkadianska klockan (Zee & Goldstein, 2010). Återhämtningsvila är något sjuksköterskan 

kan rekommendera. I vissa branscher finns möjlighet till vila under nattskiftet, exempelvis där 

produktion inte pågår hela natten eller där personalstyrkan är tillräckligt stor för kort 

avlösning. Det kan däremot bli en komplicerad åtgärd om inte arbetsgivaren är 

samarbetsvillig eller tillräckligt insatt i problemet sömn och återhämtning. Det är positivt att 

även vid dålig sömnkvalitet under återhämtningsvilan uppvisar ett bra resultat gällande 

återhämtning och ökad reaktionsförmåga. Vid en så enkel åtgärd som tillägg med koffein 

förbättras resultaten ytterligare (Schweitzer et al., 2006). Sjuksköterskan måste vara 

informerad om patientens existerande förhållanden på arbetsplatsen. Den kunskapen är basen 

för att sjuksköterskan ska kunna skapa fördelaktiga förhållanden för patienten (Orem, 1985). 

Sjuksköterskan kan rekommendera koffein, och det är heller inte svårt för en arbetsgivare att 

bistå med det. 
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Ljusterapi och melatonin 

Ljusterapi har visat sig ha en positiv effekt på insomningsproblem, depression och ångest 

(Huang et al., 2013). Sömntid efter nattskift förbättrades måttligt vid ljusterapi. Behandling 

med melatonin minskade återanpassningstid efter nattskift (Bjorvatn et al., 2017). Filtrering 

av korta ljusvågor ökade totalsömn och melatoninhalt, förbättrade reaktionstid och humör och 

dagtrötthet minskade. Återhämtningssömn förbättrades inte vid filtrering av korta ljusvågor 

(Rahman et al., 2013). De biologiska melatoninnivåerna styrs cirkadianskt med låga nivåer 

under dagen och höga nivåer under natten. Det skapar en fysiologisk indikation på mörker och 

sömn (Takahashi, 2017). Den cirkadianska klockan, som styr människans dygnsrytm, 

anpassar sig endast marginellt efter natt och tidigt morgonarbete (Åkerstedt, 2001). En 

persons avsiktliga handlingar baseras på vad som anses lämpligt under rådande förhållanden. 

Egenvårdsråden som sjuksköterskan kan ge måste passa in i den aktuella situationen och vara 

i samråd med patienten. Omvårdnaden måste passa in i patientens dygnsrytm och livssituation 

(Orem, 1985). Undersökningar med ljusterapi skulle behöva utvecklas till att passa in i 

verkliga arbetsmiljöer, inte bara i studier utförda i forskningsmiljö. Kanske det inte finns 

möjlighet att sitta ljust i 30 minuter eller mer i sammanhållen tid under arbetsskiftet men det 

kan finnas möjlighet att få tillgång till ljusterapi under kortare tillfällen under natten. Om 

ljusterapin var mer utvecklad kunde sjuksköterskan eventuellt förskriva speciella lampor som 

kunde utnyttjas under nattskift. Även i den här terapiformen krävs intresse och samarbete med 

arbetsgivare.  

Läkemedelsbehandling med Armodafinil 

Vakenhet och upplevelse av vakenhet förbättrades av behandling med tablett Armodafinil 150 

mg (Czeisler et al., 2009, Drake et al., 2014, Schwartz et al., 2010). Minnet blev snabbare och 

minnet och uppmärksamheten förbättrades. Olycksfallsrisken minskade (Czeisler et al., 2009). 

Medvetande graden ökade med Armodafinilbehandling. Kognitivitet och kreativitet 

förbättrades. Även förmågan att vila, komma till ro och återhämtning förbättrades (Drake et 

al., 2014). Körförmågan på morgontimmarna blev säkrare (Drake et al., 2014, Schwartz et al., 

2010). I Sverige är detta läkemedel endast godkänt för behandling av narkolepsi. Behandling 

med Armodafinil utförs i samråd med behandlingsansvarig läkare. Skiftarbetare som upplevde 

större svårigheter med sömn använde sig av större mängd alkohol för att kunna sova (Dorrian, 

et al., 2015), patienter som söker vård för sömnproblem verkar använda alkohol och droger i 

större utsträckning än andra. Obalans i den cirkadianska rytmen kan orsaka psykologiska 

besvär som i sin tur kan leda till alkohol och droganvändning (Hasler, et al., 2012). Cirka 75% 
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av skiftarbetare är drabbade av en sömnstörning (Allgulander, 2014) och frågan är hur många 

av dessa som självmedicinerar. Armodafinil kan ge allvarliga biverkningar så som allvarlig 

allergisk reaktion med bland annat utslag, psykiatriska symtom så som ångest, depression och 

hallucinationer samt hjärtproblem med bland annat bröstsmärta och hjärtklappning. 

Vanligaste biverkningarna är: huvudvärk, yrsel, illamående och sömnproblem (Nuvigil, 

2017). Behandling med tablett Armadofinil har god effekt på personer drabbade av 

sömnstörning vid skiftarbete. Vid genomgång av de vetenskapliga artiklarna i den här studien, 

uppvisade Armodafinilbehandlingsstudierna de bästa resultaten vid uppmärksamhet och 

vakenhet under arbetspass samt säkrare bilkörning till och från arbetet. Sömn efter arbetat 

nattskift förlängdes samt vakenhet under lediga dagar upplevdes som förbättrad. 

Terapimetoden som sjuksköterskan kan föreslå måste ta hänsyn till patientens 

tjugofyratimmarsrytm. Hänsyn måste tas för att upprätthålla vissa tidsspecifika relationer 

mellan patientens olika omvårdnadskrav. Andra faktorer som måste beaktas är patientens tid 

och ansträngning kombinerat med fritidsaktiviteter och familjeliv (Orem, 1985). 

Sjuksköterskan kan inte förskriva detta läkemedel utan måste kontakta läkare för eventuell 

behandling. I dagsläget är Armodafinil inte aktuellt som åtgärd i Sverige, eftersom det endast 

får förskrivas till patienter med narkolepsi. På grund av de goda resultaten vid undersökningar 

framför allt i USA valdes dessa artiklar att inkluderas trots att läkemedlet inte används på den 

här patientgruppen i Sverige. Med tanke vad resultaten visar så dröjer det nog inte länge innan 

läkemedelsbehandling blir aktuell även i Sverige. Ska skiftarbetare behöva behandlas med 

läkemedel för att orka arbeta?  

Patientgruppen måste vara medveten om vilka konsekvenser skiftarbete kan få för att ta till 

sig olika behandlingsalternativ. Sjuksköterskan måste vara välinformerad om vad som kan 

erbjudas. Insyn måste finnas i hur arbetsplatsmiljön ser ut. Enligt Orems omvårdnadsteori är 

detta förutsättningar för att lyckas med egenvårdsbehandling (Orem, 1985). 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som design för arbetet. Det var svårigheter att finna artiklar som 

passade syftet. Många studier påvisar flera olika fysiska och psykiska sjukdomstillstånd, 

däremot finns inte mycket forskning gjord gällande återhämtning, förbättring av sömn och 

minskad ohälsa.  

Litteraturstudien inkluderade artiklar med medel och hög kvalitet efter granskning med stöd 

av granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar samt med hjälp av GRADE-
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kriterier (Willman, et al., 2011).  Artikel från sökning i Cinahl valdes bort eftersom den inte 

överensstämde med syftet. Alla artiklar som inkluderats i studien, förutom en artikel, nämner 

etiska överväganden och har godkännande från etiska kommittéer eller så har noggranna 

etiska överväganden gjorts (Forsberg & Wengström, 2013).  

En styrka i litteraturstudien var att många artiklar var randomiserade kontrollerade studier. I 

några var det få deltagare, och detta är en svaghet. Författarnas oerfarenhet att granska 

vetenskapliga artiklar är också en svaghet i studien. 

Syftet var från början att undersöka enbart studier med treskiftsarbetare. Dock fanns väldigt få 

studier gjorda på detta så syftet utökades till skiftarbetare.  

Förslag till framtida forskning  

Forskningen bör i framtiden koncentreras till alternativ till ytterligare icke farmakologiska 

behandlingar. Vinsten för samhället blir säkrare arbetsplatser, mindre kostnad för 

sjukskrivningar och bibehållen hälsa hos skiftarbetare. För sjuksköterskor inom primärvård 

och företagshälsovård kan det vara svårt att utföra och implementera hälsofrämjande åtgärder 

för skiftarbetare då arbetsgivare måste vara delaktiga i förbättring av arbetstagarnas 

arbetsmiljö. Vidare måste det skapas diskussioner om prioritering; är det viktigast att 

produktionen fungerar eller att personalen mår bra?  

Slutsats 

Slutsatsen är att det finns olika behandlingsalternativ men det krävs ett samarbete mellan 

sjukvård och arbetsgivare. Sjuksköterskan är oftast den första att möte patienten och göra den 

första bedömningen av vilken hälsofrämjande åtgärd som behövs. Det behövs mer forskning 

gällande icke-farmakologiska behandlingsalternativ som en sjuksköterska inom primär- eller 

företagshälsovården kan utföra. Resultatet av den här studien visar att behandling med 

Armodafinil gav bästa effekten när det gäller sömn, återhämtning och vakenhet vid 

skiftarbete.  
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