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Sjukvård måste bedrivas dygnet runt, vilket leder till att skiftarbete inom vården är 

en nödvändighet.  Sjuksköterskan bär ansvaret för att omvårdnadsarbetet utförs med 

god kvalitet samt patientsäkerhet.  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

skiftarbetets inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Metoden var en 

litteraturstudie. Artikelsökningar har skett i CINAHL samt PubMed vilket 

resulterade i 12 vetenskapliga artiklar, varav sju kvantitativa och fem kvalitativa.  

Dessa utgjorde litteraturstudiens resultat. Efter bearbetning av artiklarnas resultat 

framkom fyra kategorier; Handlingsberedskap, Försämrat omvårdnadsarbete, Tid 

förbättrar omvårdnadsarbetet samt Utvecklingsmöjligheter för omvårdnadsarbetet. 

Nattskift, roterande skift samt 12-timmarsskift har en inverkan på sjuksköterskans 

handlingsberedskap, sjuksköterskans grundläggande samt specifika 

omvårdnadsarbete och sjuksköterskans möjlighet att utveckla omvårdnadsarbetet. 
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INTRODUKTION 
Inom hälso- och sjukvården är sjuksköterskans arbetstider oftast strukturerade utifrån 

olika skift och en rotation mellan dessa skift är förekommande. Enligt Chung, Chang, 

Yang, Kuo och Hsu (2008) har skiftarbete en inverkan på arbetsprestationen, denna 

litteraturstudie beskriver vilken inverkan skiftarbete har på sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. 

Skiftarbete 
Skiftarbete är när två eller flera arbetslag avlöser varandra på förutbestämda tider enligt 

en viss ordning under dygnet (Nationalencyklopedin 2009) men kan även klassificeras 

som arbetstid, ej förlagd under dagtid (Hughes & Stone 2004). Hälso- och sjukvård är 

en verksamhet som pågår oavbrutet under dygnets alla timmar och därför ingår även 

skiftarbete i sjuksköterskornas tjänstgöring (Stone et al. 2006). Sedan 1970-talet har 

arbetstiderna inom vårdsektorn varit organiserade i skift (Wennström 1994). Personalen 

arbetar främst utifrån en arbetsform som benämns treskift, vilket innebär att dygnet 

delas in i morgon-, kvälls- samt nattpass (Wennström 1994: Åkerstedt 1995). Roterande 

skift innebär att sjuksköterskan växlar mellan dessa tre skift (Tasto, Colligan, Skjei & 

Polly 1978) och denna skiftkombination utgör normen inom den sjukhusanslutna 

sjukvården i Sverige (Campbell, Nilsson & Pilhammar Andersson 2008; Wennström, 

1994).  

 

Arbetstidslagstiftning 

Arbetstidslagen (SFS 1982:673) reglerar hur många timmar en arbetstagare tillåts arbeta 

under ett dygn, en vecka samt ett år. Huvudregeln är att arbetstagaren har rätt till minst 

elva timmars sammanhängande vila under varje period som omfattar tjugofyra timmar. 

Totalt skall en arbetsvecka omfatta högst 40 arbetstimmar och denna regel skall endast 

överskridas då specifika förhållanden råder, under en fyra veckors period. 

Arbetstidlagen reglerar även raster samt beslutar hur övertidsarbete skall hanteras. 

Enligt Miller (1998) är arbetstidslagen en skyddslag med syfte att säkerställa 

arbetstagarens säkerhet samt hälsa.  

Omvårdnadsarbete 
Omvårdnad tillhör sjuksköterskans profession samt är sjuksköterskans ansvarsområde 

och specialitet vilket omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det 

patientnära arbetet (Svensk sjuksköterskeförening 2009a). Omvårdnad handlar om 

mötet mellan sjuksköterska och patient (Svensk sjuksköterskeförening 2007). Att främja 

patientens hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande är grunden för 

omvårdnaden som sjuksköterskan ansvarar för (Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

För att vägleda sjuksköterskor har Orem (1995) skapat patientvårdande riktlinjer. I 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår att hjälpa patienter, ge vägledning, stöttning 

(fysiskt och psykiskt), undervisning samt skapa en utvecklande miljö för patienten.  

 

Omvårdnadsarbetet under skift 

Under sjuksköterskans olika skift upptas arbetstiden av patientnära vård 

(grundläggande- och specifik omvårdnad) samt administrativa uppgifter. 

Grundläggande omvårdnad kan innebära sängbäddning, sköta patientens hygien samt 

tillgodose patientens kostintag. Vidare kan den specifika omvårdnaden innebära 

läkemedelsadministration, ge injektioner, förberedelser inför kommande behandling 
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samt blodtrycksmätning. Överföring av patientinformation via olika instanser, arbete 

före och efter rond samt telefonsamtal är exempel på de administrativa uppgifterna 

(Furåker 2009).  

 

Under dagskiftet utförs omvårdnadsarbetet i team, vilket leder till att arbetet styrs 

utifrån rutiner. Varje skift börjar oftast med en muntlig rapport mellan personalen. 

Under dagskiftet sker sedan två till tre läkarronder, varav den första är den längsta 

(Furåker 2009). Jämfört med kvällsskiftet, då den patientnära omvårdnaden är 

dominerande (Chung et al. 2006), är de administrativa uppgifterna mer förekommande 

under dagsskiftet, vilket reducerar tiden för den patientnära vården (Furåker 2009). 

Dagpersonalen planerar även den kommande nattens omvårdnadsarbete. Då 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är generell, ger den ingen information om 

vad som specifikt krävs för att utföra omvårdnadsarbetet under nattskiftet. (Nilsson, 

Campbell & Pilhammar Andersson 2008).   

 

Nattskiftet innebär att sjuksköterskan ansvarar för halva patientens vårdtid (Kemp 

1984), dock är nattarbetet det skift som är mest osynligt (Brooks & MacDonald 2000).  

Under natten är personalstyrkan minskad (Kemp 1984) vilket resulterar i att 

sjuksköterskan ansvarar för fler patienter (Bartholomeyczik et al. 1992; Gustafsson, Asp 

& Fagerberg 2008). Sjuksköterskan känner sig otillräcklig och ensam under natten och 

vid en snabb förändring av situationen kan sjuksköterskan få problem med att 

kontrollera den nya situationen (Bartholomeyczik et al. 1992). Kontakten och 

kommunikationen mellan nattpersonalen är begränsad, vilket gör att sjuksköterskan 

måste förlita sig på sin egen kunskap, bedömningsförmåga samt erfarenheter (Campbell 

et. al 2008). Enligt Nightingale (1992) skall sjuksköterskan undvika att väcka patienten 

under natten. Nattarbetet skiljer sig från dagarbetet genom att syftet med nattens arbete 

är att skapa den mest optimala miljön för att patienten skall kunna få en god sömn 

(Meredith 2000). Nattskiftet domineras av indirekt omvårdnad (Chung et al. 2006) och 

den naturliga delen av omvårdnadsarbetet som sker under dagen ex. rond, möten, 

utbildningar hör till ovanligheten att de förekommer under natten (Campbell et al. 

2008).  

 

Omvårdnadsarbetet är den viktigaste delen av vården som styr om patienten blir nöjd 

med vårdtiden eller ej (Abramowitz, Cote & Berry 1987). En av grundprinciperna för 

all vårdverksamhet är att ingen patient skall komma till skada och säkerhet är en grund 

för högkvalitativ vård. Då sjukvården anses vara en riskutsatt verksamhet, ställs krav på 

en hög säkerhet. Vården måste ha väl utvecklade system och rutiner samt att 

bakomliggande orsaker till de begångna misstagen skall utredas och åtgärdas 

(Socialstyrelsen 2009). Omvårdnaden skall garantera en god och säker vård genomförd 

utifrån individens behov samt den nuvarande situationen. Organisationen skall stödja 

sjusköterskans omvårdnadsarbete samt utformas så att risker och skador undviks och 

möjliggöra att vårdpersonalen skall uppleva sitt arbete som tillfredställande (Svensk 

sjuksköterskeförening 2009b). 

 

Problemformulering 
Som sjuksköterska är det viktigt att ha en förståelse för skiftarbetets inverkan på 

omvårdnadsarbetet, då hälso- och sjukvården bedrivs utifrån skift. Omvårdnadsarbetet 
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styr om patienten blir nöjd med vårdtiden eller ej. Omvårdnaden skall främja patienten, 

och oavsett vilken tid på dygnet skall patienten få en lika god omvårdnad då Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att omvårdnaden skall bedrivas så att kraven på 

god vård uppfylls. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva skiftarbetets inverkan på sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. 
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METOD 
Polit och Beck (2008) beskriver en litteraturstudie som en objektiv, välorganiserad 

sammanfattning av aktuell kunskap inom ett område. Författarna valde i denna 

litteraturstudie att arbeta utifrån Polit och Becks (2008) modell i nio steg, detta för att 

modellen ger möjlighet till att under processen gå tillbaka till tidigare steg för att utöka 

artikelsökningarna. Modellen omfattar följande nio steg:  

 

1. Formulering av frågeställningar 

2. Planering av de sökmetoder som skall ligga till grund för studien (ex. val av 

databaser och nyckelord)  

3. Identifiering samt införskaffande av studier vilka passar litteraturstudien. 

4. Granskning av studierna och exkludering av icke-relevanta referenser. 

5. Bearbetning av källmaterial och identifikation av eventuella nya referenser. 

6. Sammanfattning av studiernas huvudfynd. 

7. Kritisk granskning och bedömning av studien 

8. Analysering och sammanförning av information till olika teman/kategorier 

9. Förberedelse för en sammanfattning av litteraturstudien  
 

Litteratursökning och urval 
Inklusionskriterier för litteratursökningen var vetenskapligt granskade artiklar (peer-

reviewed) skrivna på svenska eller engelska, artiklarna skulle behandla sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete vid skift samt publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna 

kunde vara både kvalitativa och kvantitativa. Tidsramen sattes från januari 1995 till 

september 2009. Exklusionskriterierna för de valda artiklarna var att de inte fick vara av 

typen review-artikel, brief item, editorial eller pictorial.  

 

I litteratursökningen användes databaserna CINAHL samt PubMed. I CINAHL 

utnyttjades major headings och i PubMed användes MeSH termer. Fritextsökning 

gjordes i båda databaserna. De sökord som användes var; night care, shiftwork, shift 

workers, nursing care samt nursing practice. Dessa sökord användes först var för sig och 

ihopsattes sedan i olika kombinationer. För att vidare utöka sökningarna förenades även 

de olika kombinationerna ihop på olika vis. En sammanfattning av alla 

databassökningar redogörs i Tabell 1. 

 

Inför urval 1 lästes titel och abstrakt igenom på 307 artiklar. De artiklar som 

exkluderades var inte originalartiklar eller svarade inte mot litteraturstudiens syfte. Efter 

denna granskning kvarstod 26 artiklar och utifrån dessa artiklars referenslistor utfördes 

manuella sökningar för att utvidga resultatet. Manuella sökningar gjordes även utifrån 

olika förslag från utomstående. De manuella sökningarna resulterade i tio artiklar. Totalt 

36 artiklar kvarstod i urval 1. I urval 2 lästes artiklarna igenom flera gånger. Fokus lades 

på artiklarnas syfte och huvudresultat för att kontrollera att de stämde med 

litteraturstudiens. De artiklar som exkluderades motsvarade inte litteraturstudiens syfte, 

hade medicinskt fokus, berörde endast sjuksköterskans känsla av tillfredställelse med 

sitt arbete eller behandlade informationssystem. Två artiklar exkluderades p.g.a. 

tidsmässiga orsaker, artiklarna hade en för lång leveranstid. Efter denna granskning 

kvarstod 17 av de 36 artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall de artiklar 

som bygger upp en litteraturstudie sedan kvalitetsgranskas. I urval 3 granskades därför 
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de 17 kvarvarande artiklarna utifrån en granskningsmall för vetenskapliga kvalitativa 

och kvantitativa artiklar (Avdelningen för omvårdnad 2004). Efter denna granskning 

exkluderades fem artiklar då de inte uppfyllde kraven på en vetenskaplig artikel, 

behandlade endast en arbetstimme under ett skift eller hade fokus på management. Tolv 

artiklar kvarstod, varav fem var kvalitativa och sju var kvantitativa. Dessa utgjorde 

underlag för litteraturstudiens resultat. 

 

Tabell 1. Elektroniska artikelsökningar i databaserna CINAHL samt PubMed inklusive 

sökord, sökkombinationer, antal träffar, urval 1, urval 2 samt urval 3. 

 

Databas Sökning Sökord Antal 

träffar 

Urval  

1 

Urval 

2 

Urval  

3 

 S1 Night Care 218    

 S2 Shiftwork 945    

 S3 Shift Workers 788    

 S4 Nursing Care 25 830    

 S5 Nursing Practice 35 417    

 S6 S1 OR S2 OR S3 1 809    

 S7 S6 AND S4 54    

 S8 S6 AND S5 36    

 S9 S7 OR S8 84^ 15 8 6 

       

 S1 Night Care 4 129    

 S2 Shiftwork 365    

 S3 Shift Workers 3 162    

 S4 Nursing Care 455 924    

 S5 Nursing Practice 59 198    

 S6 S1 OR S2 OR S3 7 427    

 S7 S6 AND S4 1 328    

 S8 S6 AND S5 157^ 8 (2*) 4 3 

 S9 S7 OR S8 1 329    

 S10 S4 OR S5 AND 

S2 

56^ 3 2 0 
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Summering av databassökningar i CINAHL och PubMed 26 14 9 

Manuella sökningar 10 3 3 

Totalt 36 17 12 

^Artiklar vars abstract studerats 

*Dubbletter 

Databearbetning  
De artiklar som ligger till grund för litteraturstudiens resultat bearbetades genom att 

artiklarna först lästes och analyserades individuellt flera gånger. Vid bearbetningen av 

artiklarna markerades centrala delar ur resultatet med färgpenna samtidigt som de 

sammanställdes på separat papper för att få en bättre överblick. Författarna träffades 

sedan för att diskutera innehållet i artiklarna och för att kontrollera att tolkningarna av 

resultatet överensstämde. Vid analys lyftes framträdande ord som beskrev resultatets 

innehåll upp. Dessa ord grupperades sedan ihop med andra studiers ord som 

överensstämde innehållsmässigt. Enligt Polit och Beck (2008) skall fokus sättas på att 

identifiera olika teman, då det blir lättare att upptäcka olika regelbundna mönster samt 

motsägelser. Efter att de olika orden grupperats ihop framkom olika mönster som kunde 

föras ihop i kategorier. Dessa kategorier låg till grund för litteraturstudiens resultat. 

Efter sammanställningen lästes sedan resultatet igenom flera gånger för att åter 

kontrollera att ingen relevant information förkastats och att kategorier samt 

underkategorier speglade innehållet. Citat lyftes fram ur artiklarna för att stärka 

resultatet. De 12 artiklar som bearbetats sammanställdes till sist i en artikelmatris, se 

bilaga 1. 

Etiska överväganden 
Enligt Polit och beck (2008) skall ett forskningsetiskt förhållningssätt upprätthållas vid 

en litteraturstudie. Fabricerande av fakta, falsifierande av fakta samt plagiering är de tre 

områden som skall beaktas. I en litteraturstudie är det viktigt att inte hitta på fakta eller 

resultat för att passa syftet, ej heller manipulera resultatet genom att utelämna data eller 

på andra sätt ändra materialet så att det inte längre representerar en korrekt bild av 

resultatet. Plagiering, dvs. medvetet inkludera andras slutsatser eller formuleringar och 

framställa dem som sina egna, skall aldrig ske. 

 

I denna litteraturstudie har strävan varit att presentera fakta objektivt utan 

förvanskningar. Inget resultat har utelämnats medvetet för att stärka teser eller eliminera 

motstridiga fakta. Allt resultat i litteraturstudien har hämtats från studiernas resultat. Då 

alla de 12 artiklarna som grundade resultatet var skrivna på engelska, har de översatts 

fritt och ordbok har använts endast vid svårare engelska uttryck och ord. Detta för att 

göra översättningen till god svenska så korrekt som möjligt. Citat översattes inte utan 

skrevs i originalspråk för att undvika risk för feltolkningar. 
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RESULTAT  
Efter bearbetningen av artiklarnas resultat framkom att skiftarbetets inverkan på 

omvårdnadsarbetet var förkommande under hela sjuksköterskans arbetsskift. Enligt 

Coffey, Skipper & Jung (1988) känner sjuksköterskorna att omvårdnadsarbetet som 

utförs under dagsskift håller högst kvalitet. Vid roterande skift uppfattas 

omvårdnadskvaliteten som lägst då sjuksköterskan har svårt att uppnå kontinuitet i sitt 

omvårdnadsarbete samt upplever ökad stress. Vid en jämförelse av Stone et al. (2006) 

framkom att ingen skillnad i vårdkvaliteten kunde upptäckas mellan 8- och 12-

timmarsskift. Enligt Nilsson et al. (2008) är nattskiftet av en annan karaktär, jämfört 

med de andra skiften, vilket inverkar på sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  

 

Resultatfynden sammanställdes till fyra kategorier; Handlingsberedskap, Försämrat 

omvårdnadsarbete, Tid förbättrar omvårdnadsarbetet samt Utvecklingsmöjligheter för 

omvårdnadsarbetet. Under de tre förstnämnda kategorierna skapades även 

underkategorier (se Figur 1) för att strukturera upp resultatet. Figur 1 tydliggör 

sambandet mellan dessa kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Illustration över kategorier och underkategorier för resultatredovisning. 

Handlingsberedskap 

Alla omvårdnadssituationer är unika och sjuksköterskan måste vara närvarande samt 

insatt i den situation som råder för att kunna avgöra vilka omvårdnadsåtgärder som skall 

utföras (Campbell et al. 2008; Gustafsson et al. 2008; Kelly, Berridge & Gould 2009).  

Skapa en patientbild 

Via den rapporteringen som sker mellan personalens olika skift, får sjuksköterskan sin 

Handlingsberedskap 

Skapa en patientbild 

Utföra bedömningar 
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omvårdnadsarbete 

Incidenter vid specifik omvårdnad  

Minskning av grundläggande omvårdnad 
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omvårdnadsarbetet 

Grundläggande omvårdnad 

Specifik omvårdnad 

 

 

 

 

 

Utvecklingsmöjligheter för omvårdnadsarbetet 
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första information om patienten och skapar sig en grundläggande bild av patientens 

tillstånd samt omvårdnadsbehov (Campbell et al. 2008; Gustafsson et al. 2008). Vid 

roterande skift blir rapporteringen försämrad samt försvårad av att den sjuksköterskan 

som skall påbörja sitt skift inte arbetat på en längre tid och har därmed ingen aktuell 

kunskap om den nuvarande arbetssituationen. Sjuksköterskan som ger rapport till 

nästkommande skiftpersonal måste därmed förmedla en stor mängd information vilket 

resulterar i att rapporteringen blir lång samt hastad. En rapportering som innehåller 

mycket information leder även till att sjuksköterskan får svårigheter med att urskilja det 

väsentliga i den givna informationen och sjuksköterskans möjlighet till att skapa sig en 

tydlig patientbild samt få en god uppfattning av den omvårdnadssituation som råder 

försvåras (Campbell et al. 2008). 

Utföra bedömningar 

Sjuksköterskans patientbild stärks sedan genom patientronden, då sjuksköterskan får 

möjlighet till ett eget intryck av patienten. Denna grundläggande kännedomen om 

patienten krävs för att sjuksköterskan skall kunna utföra en korrekt bedömning och 

utifrån det värdera sin möjlighet till att hjälpa patienten samt planera sitt 

omvårdnadsarbete (Campbell et al. 2008). Vid 12-timmarsskift är kontinuiteten ökad 

och sjuksköterskans möjlighet till att identifiera patientens sjukdomstillstånd och 

upptäcka variationer i patientens tillstånd förbättras (Wootten 2000).  

 

Under nattskiftet arbetar sjuksköterskan vanligen självständigt och utför bedömningar 

av patienten på egen hand (Campbell et al. 2007; Nilsson et al. 2008). Sjuksköterskan 

måste kunna upptäcka variationer i patientens hälsosituation och urskilja de kritiska 

tillstånden samt ha en hög handlingsberedskap för att kunna agera korrekt i den rådande 

situationen (Campbell et al. 2008). Nattskiftet leder till svårigheter för sjuksköterskan 

att observera samt bedöma patienten, detta på grund av att ljusnivån dämpas för att 

främja patientens sömn (Nilsson et al. 2008). Sjuksköterskan måste därmed förlita sig 

på andra sinnen (t.ex. känna och lyssna på patienten) för att upptäcka variationer samt 

tolka patientens tillstånd (Gustafsson et al. 2008; Nilsson et al. 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskan värderar sedan om de åtgärder som behöver utföras kräver kontakt med 

läkare eller om sjuksköterskan anser sig kompetent till att klara av situationen på egen 

hand. Vid en eventuell läkarkontakt skall sjuksköterskan kunna förmedla en tydlig och 

korrekt bild av patienten för att läkaren ej skall göra felbedömningar och därmed riskera 

Utdrag ur en intervju: 

 

“Int: Do the patient look different in dim light? 

I: 16: Yes they do – definitely – you have to look more at, what shall I say, 

you listen more to their breathing when the patient is asleep, if it changes 

in any way, or some other disturbing element in the patient, maybe more 

often, and then you have to, because there’s no light you might not see any 

variation in color, but you may – you feel. 

Int: You feel and you listen? 

I: 16: Yes, exactly. To be able to notice if there is any changes of any kind 

that you might have seen, that you perhaps see more in the daytime than, 

well so there are other senses.” (Nilsson et el. 2008) 
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patientsäkerheten (Campbell et al. 2007; Nilsson et al. 2008). Ofta drar sig 

sjuksköterskan för att kontakta läkare då hon anser såväl tillgängligheten som 

specialistkompetensen bland jourläkare under natten begränsad (Campbell et al. 2007). 

Detta resulterar i att sjuksköterskan, på egen hand, utför de åtgärder som anses 

behövliga och arbetar över sin kompetens vid nattskift (Nilsson et al. 2008). 

Försämrat omvårdnadsarbete 

En minskad personalstyrka, ökad arbetstyngd, nattskift (Wootten 2000) samt desto 

längre ett skift pågår (Scott, Rogers, Hwang & Zhang 2006) leder till att sjuksköterskan 

upplever ökad trötthet (Wootten 2000) och oroar sig över vårdkvaliteten (Al-Kandari & 

Thomas 2008). Sjuksköterskan upplever sig mindre benägen till att utföra ett gott 

omvårdnadsarbete vid trötthet (Wootten 2000) och trötthet sänker sjuksköterskans 

koncentration samt uppmärksamhet (Scott et al. 2006). Detta leder till att 

patientsäkerheten äventyras då sjuksköterskan begår misstag inom den specifika samt 

den grundläggande omvårdnaden (Rogers, Hwang, Scott, Aiken & Dinges 2004; Scott 

et al. 2006; Wootten 2000). 

Incidenter vid specifik omvårdnad  

Fler än hälften av alla rapporterade incidenter utgörs av misstag vid 

läkemedelsadministreringen (Rogers et al. 2004; Scott et al. 2006). Under natten 

upplever sjuksköterskan läkemedelsadministreringen stressfylld på grund av att 

personalantalet är minskad (Al-Kandari & Thomas 2008). Administreringen sker ofta 

runt kl. 02.00 (Nilsson et al. 2008), vilket är den tid då sjuksköterskan känner av 

tröttheten som mest (Scott et al. 2006). Därmed ökar risken för att sjuksköterskan ger 

läkemedel åt fel patient, fel läkemedel, fel dos, vid fel tidpunkt, på fel 

administreringssätt eller glömmer bort att ge läkemedlet (Rogers et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då sjuksköterskan anser att patientsäkerheten kan riskeras på grund av trötthet, 

fokuserar sjuksköterskan mer på sin koncentration och tar ett större ansvar för den 

specifika omvårdnaden. Detta leder till att kvaliteten av det utförda omvårdnadsarbetet 

inte blir försämrat då sjuksköterskan arbetar längre skift (Wootten 2000). 

Minskning av grundläggande omvårdnad 

Ungefär 20 procent av de rapporterade incidenterna berör den grundläggande 

omvårdnaden (Rogers et al. 2004; Scott et al. 2006). Det minskade antalet personal 

under nattskiftet har även en inverkan på den grundläggande omvårdnaden, i det 

avseendet att arbetet blir fysiskt och psykiskt tyngre (Al-Kandari & Thomas 2008; 

Wootten 2000) samt att sjuksköterskorna ansvarar för fler patienter än vad de 

patientsäkert kan ta hand om. Under natten upplever sjuksköterskan en minskad 

möjlighet till att få hjälp med tyngre utförande, så som flytt eller lyft av en patient (Al-

Kandari & Thomas 2008) Detta leder till att patienten riskerar att falla vid en felaktig 

förflyttning eller få trycksår om ingen förflyttning sker (Stone et al. 2006). Den 

"Major med error: patient received 12 500 bolus of heparin; patient ended 

up going back to operating room." (Scott et al. 2006 s. 34) 

 

"Patient just returned from operating room, restless, looking for intravenous 

access on tubing; different from institution norm; almost put morphine into 

intracranial pressure drain." (Scott et al. 2006 s. 34) 
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reducerade personalstyrkan leder även till att patienter och deras behov kan komma i 

skymundan då de som arbetar under nattskiftet behövs hos en patient med mer krävande 

behov (Nilsson et al. 2008). 

 

Under nattskiftet försöker sjuksköterskan främja patientens sömn genom att dämpa 

ljudnivån på avdelningen (Nilsson et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Detta leder till att grundläggande arbetsuppgifter, till exempel dusch av patienten och 

arbete i slussen, undviks (Nilsson et al. 2008). Kelly et al. (2009) beskriver även att då 

sjuksköterskan i kommunen besöker en patient som uppträder hotande under natten, kan 

personalsäkerheten äventyras då personalstyrkan är minskad och nödvändigt 

omvårdnadsarbete undviks.  

 

Enligt Johansson et al. (2005) och Oléni et al. (2004) anser patienter att sjuksköterskans 

förmåga att ge information är försämrad under natten, speciellt informationen om 

avdelningens rutiner under natten. Patienterna känner sig icke delaktiga i omvårdnaden 

och upplever minskad möjlighet att styra över vården de tar emot. 

Tid förbättrar omvårdnadsarbetet 
Trots många arbetsuppgifter under nattskiftet (Nilsson et al. 2008) anses 

omvårdnadsarbetet vara långsammare och mindre stressfyllt, vilket ger utrymme för 

grundläggande och specifikt omvårdnadsarbete då de yttre störningarna (t.ex. 

telefonsamtal) minskar (Kelly et al. 2009). Ungefär 90 procent av sjuksköterskorna 

anser att omvårdnaden under natten håller en god kvalitet. Av patienterna upplever 55 

procent omvårdnadskvaliteten som god (Johansson et al. 2005; Oléni et al. 2004). 12-

timmarsskift ger även mer tid för sjuksköterskan att utföra omvårdnadsarbete. Detta 

anses förbättra kontinuiteten samt vårdkvaliteten (Wootten 2000).  
 

Grundläggande omvårdnad  

Under natten ökar patientens oro (Nilsson et al. 2008) samt känsla av ensamhet. Då 

nattskiftet erbjuder mer tid för grundläggande omvårdnad (Kelly et al. 2009) ökar 

sjuksköterskans möjlighet att lugna patienten genom att sitta bredvid patienten, hålla 

handen, lyssna, svara på frågor (Nilsson et al. 2008) samt konversera med patienten 

(Johansson, Oléni & Fridlund 2005; Kelly et al. 2009; Nilsson et al. 2008). Då 

sjuksköterskan puffar upp patientens kudde, slätar till lakanet i sängen samt ser till att 

patienten har en god hygien ökar patientens välmående (Nilsson et al. 2008). Patienterna 

anser att sjuksköterskan kan tillgodose deras behov av assistens under natten, så som 

toalettbesök samt vändning i sängen (Johansson et al. 2005; Oléni, Johansson & 

Fridlund 2004).   

 

 

 

“It has to be quiet and peaceful at night to enable the patients to sleep 

[…] an ordinary conversation in the corridor can disturb patients’ 

night sleep. Consequently, the nurses lower their voices, and noisy 

duties, such as showering and working in the sluice, are avoided.” 

(Nilsson et al. 2008) 
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Under natten läggs stor vikt vid den grundläggande omvårdnaden då sjuksköterskan 

försöker förbereda patienten inför kommande dag, till exempel genom att tvätta och 

väga patienten samt byta sänglakan (Nilsson et al. 2008).  

 

Vid 12-timmarsskift får sjuksköterskan en möjlighet till ökad grundläggande 

omvårdnad då 12-timmarsskiftet ger mer tid. Sjuksköterskan kan ta sig tid till att lära 

känna patienten på ett djupare plan, tillgodose patientens grundläggande behov 

ordentligt samt utföra en ökad mängd hälsofrämjande arbete. Även en förbättrad 

möjlighet till att planera samt strukturera upp omvårdnadsarbetet kan ses och 

omvårdnadsarbetet kan fördelas ut under skiftet. Dessa förbättringar av omvårdnaden 

ökar även kontinuiteten och ger en förbättring av vårdkvaliteten. Majoriteten av 

sjuksköterskorna anser att 12-timmarsskift är någonting positivt och som de vill 

fortsätta med, på grund av att kontinuiteten förbättras (Wootten 2000).  

Specifik omvårdnad 

Under nattskiftet finns en ökad tid för den specifika omvårdnaden (Kelly et al. 2009; 

Nilsson et al. 2008) och mer specifik omvårdnad skjuts över på nattpersonalen (Nilsson 

et al. 2008). Patienterna blir nöjda med nattens omvårdnadsarbete då sjuksköterskan 

administrerar de ordinerade läkemedlen vid rätt tidpunkt samt då patienten får ”vid 

behovs- läkemedel” inom en rimlig tid (Johansson et al. 2005). Även 12-timmarsskift 

möjliggör att sjuksköterskan kan tillgodose patientens specifika omvårdnadsbehov 

bättre, då läkemedlen oftast administreras vid rätt tidpunkt samt att denna 

administrering inte upplevs lika stressfylld (Wootten 2000). 

Utvecklingsmöjligheter för omvårdnadsarbetet 
Nya upplevelser av variationer i patientens tillstånd leder till en ökad kunskap och 

erfarenhet hos sjuksköterskan (Campbell et al. 2007; Gustafsson et al. 2008). En ökning 

och utveckling av kunskap och erfarenhet, samt vidare reflektion över detta är en 

strategi som förbättrar sjuksköterskans möjlighet till att utföra en god omvårdnad. 

Reflektion av det utförda omvårdnadsarbetet leder till att sjuksköterskan blir medveten 

om sitt agerande, vilket kan hjälpa sjuksköterskan att hantera liknande situationer. 

Sjuksköterskan får även lättare med att sätta ord på sina intryck och förmedla dessa 

vidare genom rapporteringen till kommande skiftpersonal (Gustafsson et al. 2008).  
 

Nattskiftet ställer krav på sjuksköterskans erfarenheter samt kunskaper (Campbell et a. 

2007) eftersom arbetet mestadels utförs självständigt (Campbell et al. 2007; Nilsson et 

al. 2008). Nattskiftet ger sjuksköterskan en möjlighet till reflektion av omvårdnaden 

(Gustafsson et al. 2008; Kelly et al. 2009), dock är förutsättningen för 

kunskapsutveckling försämrad på grund av att utbildningar är förlagda dagtid (Kelly et 

al. 2009).  

 

 

 

 

”… working days, it’s management of patient, and paperwork, phone 

calls, referrals, whereas at night, I think its one of the few nursing 

jobs where it’s basic care – you’re actually doing nursing care […] 

it’s almost proper nursing, I suppose. “ (Kelly et al. 2009, s. 599) 
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De långa ledigheterna som förekommer vid 12-timmarsskift, leder även det till att 

sjusköterskan har svårigheter att följa med i utvecklingen (Wootten 2000). 

 

  

” Teaching is in the day time, so always miss that. Also work-based 

learning sessions and ward rounds, so we can’t speak to doctors 

about treatments. [...]. So there are learning opportunities that are 

missed by working exclusively at night... “ (Kelly et al. 2009, s. 599) 
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DISKUSSION 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva skiftarbetets inverkan på 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det framkom att nattskift, 12-timmarsskift samt ett 

roterande skift har en inverkan på omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete börjar med en bedömning av patienten som vidare leder till olika 

omvårdnadshandlingar. Nattskift samt 12-timmarsskift ger sjuksköterskan möjlighet till 

en ökning av grundläggande samt specifikt omvårdnadsarbete. Dock leder trötthet och 

nedsatt koncentration hos sjuksköterskan samt nedsatt personalstyrka till en risk för 

patientsäkerheten då sjuksköterskan begår misstag i den specifika omvårdnaden samt får 

en begränsad möjlighet att korrekt utföra den grundläggande omvårdnaden.  

Resultatdiskussion 
Enligt Jones och Cheek (2003) skall sjuksköterskan kunna utföra korrekta kliniska 

bedömningar för att uppnå den kompetens som Socialstyrelsen (2005) beskriver i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. Bedömningen är det första 

steget i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och för att sjuksköterskan ska kunna bedöma 

patienten samt tolka patientens behov av vård, krävs att sjuksköterskan från början får 

en korrekt bild av patienten. Enligt Campbell et al. (2008) försvårar roterande skift 

sjuksköterskans möjlighet till att bedöma patienten korrekt, då rapporten innehåller 

mycket information (Campbell et al. 2008). En tolkning av detta kan vara att om 

sjuksköterskan får en felaktig bild av patienten, kan patientsäkerheten riskeras redan 

innan sjuksköterskan utför den patientnära omvårdnaden. Detta på grund av att 

sjuksköterskans bedömning rörande patientens vårdbehov inte överensstämmer med de 

vårdbehov som patienten har. 

 

Under nattskiftet utför sjuksköterskan bedömningar (Campbell et al. 2008; Nilsson et al. 

2008) med ljuset dämpat för att främja patientens sömn. Denna justering av miljön 

försvårar sjuksköterskans observationsförmåga (Nilsson et al. 2008) och möjlighet till 

en korrekt bedömning av patienten. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

skall omvårdnaden vara god och bedrivas patientsäkert. Då sjuksköterskan utför 

bedömningar i dämpad belysning riskeras patientsäkerheten. Det är viktigt att patienten 

får en god sömn, men är det värt att riskera patientsäkerheten på grund av den 

försämrade observationsförmågan? 

 

Sjuksköterskan drar sig oftast för att kontakta jourläkare under natten då de anser 

tillgängligheten samt specialistkompetensen begränsad (Campbell et al. 2008).  Detta 

resulterar i att sjuksköterskan arbetar över sin kompetens, vilket även det äventyrar 

patientsäkerheten (Nilsson et al. 2008). Att inte kontakta läkaren för att få hjälp och 

medvetet utföra åtgärder över sin kompetens är ett icke acceptabelt agerande från 

sjuksköterskornas sida. Sjuksköterskan riskerar alltså patientsäkerheten utifrån ett 

antagande att jourläkarna är otillgängliga samt har en bristande specialistkompetens. 

  

Inom hälso- och sjukvården skall kompetent personal finnas tillgänglig dygnet runt, och 

skiftarbet är därför en nödvändighet (Berger & Hobbs 2006; Kelly et al. 2008). 

Skiftarbetare drabbas i högre grad av hälsoproblem än de som endast arbetar dagskift 

(Choobineh, Rajaeefard & Neghab 2006), och en rotation av treskift är den största 

risken för sjuksköterskans hälsa (Chan 2008). En koppling kan ses mellan 

sjuksköterskans hälsa och patientsäkerheten. Wootten (2000) beskriver att trötthet leder 
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till att sjuksköterskans benägenhet till att utföra ett gott omvårdnadsarbete (Wootten 

2000) samt att sjuksköterskans koncentration och uppmärksamhet försämras (Scott et al. 

2006). Trötthet är uppenbarligen en orsak till att sjuksköterskan riskerar att begå 

misstag, vilket äventyrar patientsäkerheten.  

 

Misstag av sjuksköterskor sker inom flera områden, dock är det vid 

läkemedelsadministreringen som flest misstag begås (Rogers et al. 2004; Scott et al. 

2006). Ett misstag kan leda till förödande konsekvenser och arbetet borde anpassas för 

att eliminera de läkemedelsrelaterade misstagen. Under natten sker administreringen 

oftast kring kl. 02.00, vilket är den tid då sjuksköterskan börjar känna av tröttheten som 

mest (Nilsson et al. 2008).  

 

Om kraven är större än kontrollmöjligheterna uppstår en obalans, som kan leda till 

stress (Agervold 2001). Under nattskiftet är personalstyrkan nedsatt (Al-Kandari & 

Thomas 2008) vilket ökar sjuksköterskans stress. Sjuksköterskan ansvarar för flera 

patienter och känner sig otillräcklig och hjälplös (Bartholomeyczik et al. 1992) och 

patienterna blir lidande då omvårdnadsåtgärder inte kan utföras korrekt, och risken för 

vårdrelaterade skador, så som trycksår, ökar (Stone et al. 2006). En minskad 

personalstyrka kan kopplas till en försämrad omvårdnad, därför borde sjukvården 

snarare öka personalstyrkan istället för att reducera den.  

 

Då sjuksköterskan ägnar sig åt sin profession med grundläggande och specifik 

omvårdnad, ökar sjuksköterskans arbetstillfredställelsen och patienten blir nöjd 

(Johansson et al. 2005; Kelly et al. 2009). Enligt Abromowitz et al. (1987) är det 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete som avgör om patienten blir nöjd med sin 

sjukhusvistelse eller ej. Nattskift och 12-timmarsskift ger mer tid för grundläggande 

samt specifikt omvårdnadsarbete. Sjuksköterskans möjlighet till att ta sig tid för att öka 

patientens välmående och tillgodose patientens behov förbättras. En ökad tid för 

patienten förbättrar vårdkvaliteten (Wootten 2000). Detta omvårdnadsarbete borde 

främjas, men idag överförs dock mer specifik omvårdnad samt orelevanta 

arbetsuppgifter till nattpersonalen (Nilsson et al. 2008). Då arbetsuppgifterna blir allt 

fler, kommer sjuksköterskans tid för den omvårdnad som anses god under natten att 

reduceras. Därtill kopplas trötthet och misstag samman, de som drabbas minst av 

trötthet borde därför utföra den specifika omvårdnaden. Då trötthet kan drabba 

sjuksköterskor under nattskiftet (Nilsson et al. 2008) borde logiskt sett inte den mer 

specifika omvårdnaden skjutas över på nattpersonal.  

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) ställer 

krav rörande sjuksköterskors utbildning samt utveckling. De utbildningar som 

arbetsplatsen bistår med är förlagda under dagtid (Kelly et al. 2009; Oléni et al. 2004), 

vilket gör det svårare för de sjuksköterskor som arbetar natt eller roterande skift att ta 

del av den ny kunskap. Eftersom sjuksköterskan arbetar mestadels självständigt under 

nattskiftet (Campbell et al. 2007; Nilsson et al. 2008) är det viktigt att sjuksköterskan 

får möjlighet till att följa med i utvecklingen för att kunna utföra ett gott 

omvårdnadsarbete för patientens bästa.  

 

De höga krav som skiftarbete medför kan vara positivt och leda till utveckling då 

sjuksköterskan har kontroll över den rådande situationen (Karasek & Theorell 1990). 
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När sjuksköterskan får möjlighet till att öka sina erfarenheter och vidare reflekterar över 

det som hänt, förbättras sjuksköterskans möjlighet till att utföra ett gott 

omvårdnadsarbete. Under nattskiftet får sjuksköterskan möjlighet att reflektera och 

sjuksköterskan får lättare att hantera liknande situationer samt att sätta ord på sina 

intryck. Detta leder till att sjuksköterskan kan förmedla denna information vidare via 

rapporten och nästa skiftpersonal får möjlighet till att skapa sig en korrekt patientbild 

(Gustafsson et al. 2000). Reflektion av arbetet borde prioriteras för att främja 

patientsäkerheten och förbättra sjuksköterskans möjlighet till en korrekt bedömning av 

patientens vårdbehov.  

Metoddiskussion 
Valet av ämne för litteraturstudien baseras på den förförståelse författarna hade gällande 

skiftarbete, och dess inverkan på sjuksköterskan. För att få en övergripande bild av 

skiftarbetets inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete utfördes en litteraturstudie 

utifrån Polit och Becks (2008) metod i nio steg. Databaserna som användes var 

CINAHL samt PubMed och dessa gav goda resultat som berörde litteraturstudiens syfte. 

Sökorden nursing care, nursing practice samt night care innebär alla sjuksköterskans 

omvårdnad, dock valde författarna att använda alla tre för att vidga resultatet.  

 

Databassökningarna resulterade i en övervikt av kvantitativ metod. För att få en jämnare 

fördelning och öka litteraturstudiens kredibilitet, utfördes även manuella sökningar. 

Dessa gav ytterligare två kvalitativa artiklar och även en kvantitativ artikel. Alla artiklar 

behandlar skiftarbete, och författarna har inte tagit hänsyn till om respektive studies 

definition av ”skiftarbete” stämmer med den svenska innebörden. Eftersom de flesta av 

dessa studier inte behandlar den svenska sjukvården, skiljer sig rutinerna kring 

arbetstiderna. Författarna granskade alla artiklar som behandlade skiftarbete, oavsett 

vilket skift det rörde sig om. Vid fokusering på ett specifikt skift och dess 

omvårdnadsarbete, hade databassökningarna inte gett tillräckligt vetenskapligt underlag 

för att utgöra grund till en god litteraturstudie. 

 

För att göra litteraturstudien användbar i dagens samhälle skall aktuell forskning 

behandlas, dock valde författarna att inkludera en artikel från 1988. Detta för att artikeln 

var av god kvalitet samt ansågs beröra syftet. 

 

Författarnas sökning i CINAHL resulterade även i två artiklar som tydligt behandlade 

litteraturstudiens syfte. Införskaffandet av artiklarna var dock inte möjlig på grund av 

kostnadsrelaterade och tidsmässiga begränsningar. Dessa artiklar skulle troligen ha varit 

till stor nytta och kunde sannolikt ha haft en betydelsefull inverkan på denna 

litteraturstudies resultat.  

Klinisk betydelse 
Denna litteraturstudie beskriver det omvårdnadsarbete som sjuksköterskan utför vid 

skiftarbete. Resultatet visar att det roterande skiftsystem som används i Sverige inte är 

att föredra ur omvårdnadssynpunkt. Författarna hoppas att denna litteraturstudie kan 

leda till en ökad förståelse för omvårdnadsarbetet under olika skift. Sjuksköterskor kan 

använda sig av denna litteraturstudie i sitt arbete för att öka sin medvetenhet och 

kunskap om skiftarbetets inverkan på omvårdnaden. Finns medvetenhet och kunskap 

kan sjuksköterskan bättre strukturera sitt arbetsskift och undvika negativa konsekvenser. 
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Förslag till vidare studier 
Författarna anser att kvalitativa studier ger en god bild av sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete vid skiftarbete. Därför rekommenderas att flera kvalitativa studier 

genomförs inom ämnet. Ett område som torde vara av intresse att studera är hur 

omvårdnadsarbetet under natten skall bedrivas för att öka vårdkvaliteten. Ytterligare ett 

område att utöka forskningen kring är vilka sjuksköterskor som är mest lämpade för att 

arbeta nattskift ur ett etiskt perspektiv. Skall nyexaminerade sjuksköterskor arbeta 

nattskift, då omvårdnadsarbetet under natten ställer höga krav på sjuksköterskan? 

Slutsats 
Nattskift, roterande skift samt 12-timmarsskift har en inverkan på sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Skiftarbete har en inverkan på sjuksköterskans bedömning av 

patienten och vidare handlingsberedskap, dock ger nattskift samt 12-timmarsskift mer 

tid för grundläggande samt specifik omvårdnad, vilket leder till en förbättrad 

vårdkvalitet. Vid nattskift samt 12-timmarsskift ökar risken för trötthet samt sänkt 

koncentration och vid nattskift är även personalstyrkan minskad.  Detta leder till att 

sjuksköterskan omvårdnadsarbete får negativa utfall i den specifika samt grundläggande 

omvårdnaden. En vidare reflektion av omvårdnadsarbetet och de negativa utfallen leder 

dock till att omvårdnaden kan förbättras och de negativa utfallen kan reduceras. 
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BILAGA 1 – ARTIKELMATRIS 

 

Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 

Al-Kandari, F., & 

Thomas, D. 

Adverse nurse outcomes: 

correlation to nurses’ 

workload, staffing, and 

shift rotation in Kuwaiti 

hospitals.  

Applied Nursing 

Research 

 2008 

Identifiera negativ 

påverkan på 

sjuksköterskan relaterat 

till patientantal, 

undersöka sambandet 

mellan de negativa 

effekterna och 

omvårdnaden samt 

bestämma kopplingen 

mellan personal, 

skiftrotation och den 

negativa påverkan på 

sjuksköterskan 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Sammanlagt 784 

sjuksköterskor deltog i 

studien och ett 

strukturerat frågeformulär 

användes för 

datainsamlingen. 

Studien visar att 

personalbrist, stort 

patientansvar samt ökade 

omvårdnadsåtgärder får 

sjuksköterskan att hoppa 

över raster, upplever sitt 

patientansvar för 

omfattande, känner att 

möjligheten till eventuell 

hjälp inte är tillräcklig, 

tiden för dokumentation 

är minskad, upplever 

ökad verbal misshandel 

från patient eller besökare 

samt oroar sig för 

vårdkvaliteten.  

Campbell, A-M., Nilsson, 

K., & Pilhammar 

Andersson, E. 

Night duty as an 

opportunity for learning.  

Journal of Advanced 

Nursing 2008 

Undersöka vilka 

möjligheter till inlärning 

nattarbetande 

sjuksköterskor har för att 

kunna urskilja variationer 

i patientens tillstånd. 

Kvalitativ studie.  10 

nattarbetande 

sjuksköterskor valdes ut 

genom ett 

bekvämlighetsurval och 

fick svara på 

halvstrukturerade frågor 

under en intervju. 

Följande tre situationer 

visar sig möjliga för 

inlärning under natten.  

Rapporteringen, 

bedömningsrond samt vid 

en bedömning som 

krävde kontakt med 

jourhavande läkare. 
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Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 

Coffey, L., Skipper, J., & 

Jung, F. 

Nurses and shift work: 

effects on job 

performance and job-

related stress. 

Journal of Advanced 

Nursing 

1988 

Undersöka hur dag-, 

eftermiddags-, natt-, och 

roterande skift påverkade 

arbetsprestationen samt 

den arbetsrelaterade 

stressen hos 

sjuksköterskan. 

Kvantitativ studie. Efter 

slumpmässigt urval 

delades 882 strukturerade 

frågeformulär ut bland 

sjuksköterskor. Totalt 

kvalificerades 463 

frågeformulär till 

analysen.  

Arbetsprestationen samt 

den arbetsrelaterade 

stressen är kopplad till 

vilket skift 

sjuksköterskan arbetar. 

Dagskift ger minst 

påverkan och roterande 

skift högst påverkan på 

sjuksköterskans 

arbetsprestation och 

stress.  

Gustafsson, C., Asp, M., 

& Fagerberg, I. 

Reflection in night 

nursing: a 

phenomenographic study 

of municipal night duty 

registered nurses’ 

conceptions of reflection.   

Journal of Clinical 

Nursing 

2008 

Beskriva sjuksköterskans 

uppfattning kring 

reflektion över sin 

arbetssituation. 

Kvalitativ, 

fenomenografisk metod. 

Efter strategiskt urval 

valdes sju nattarbetande 

sjuksköterskor ut för att 

delta i öppna, 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Reflektion kan användas 

som ett instrument för att 

hantera sin 

arbetssituation samt för 

inlärning. Reflektionen 

ökar vid närvaro, 

flexibilitet, mod, samt vid 

aktivitet. 
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Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 

Johansson, P., Oléni, M., 

& Fridlund, B. 

Nurses’ assessments and 

patients’ perceptions: 

development of the night 

nursing care instrument 

(NNCI), measuring 

nursing care at night. 

International Journal of 

Nursing Studies 2005 

Utveckla och testa 

instrument för att 

utvärdera och jämföra 

omvårdnad samt jämföra 

sjuksköterskans 

bedömning med 

patientens uppfattning 

kring omvårdnaden på 

natten. 

Kvantitativ studie. 40 

sjuksköterskor valdes i 

den ordning de kom till 

avdelningen och 80 

patienter valdes genom 

ett bekvämlighetsurval. 

Dessa två grupper 

svarade individuellt på 

var sitt frågeformulär 

berörande tre områden; 

omvårdnad, 

medicinadministrering 

samt utvärdering. 

NNCI är ett godtyckligt 

instrument och anses 

användbart samt 

lätthanterligt för 

praktiska arbetet. Överlag 

finns ingen skillnad av 

sjuksköterskans 

bedömning och 

patientens uppfattning 

gällande de tre områdena. 

Patienterna anser att 

nattvården överlag är 

tillfredställande. 

Kelly, D., Berridge, E-J., 

& Gould, D. 

Twenty-four hour care: 

implications for the role 

and developmental needs 

of nurses in acute and 

community settings. 

Journal of Nursing 

Management 2009 

Utforska utmaningarna 

med att skapa kontinuitet 

i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete, som 

skall vara tillgänglig 24 

timmars om dygnet, samt 

att upptäcka varför 

sjuksköterskor arbetar på 

natten och vilka problem 

som uppstår. 

En kvalitativ, pragmatisk 

studie. Efter strategiskt 

urval valdes 27 

sjuksköterskor och 

undersköterskor ut från 

två akuta avdelningar 

samt två kommunala 

arbetsplatser. Dessa 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

fokusgrupper. 

Nattarbetet förändras 

med fler skyldigheter och 

större ansvar. 

Sammanhanget styr hur 

det är att arbeta nattetid 

på olika avdelningar, 

vilket måste beaktas då 

utvecklingsinstrument 

planeras. 
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Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 

Nilsson, K., Campbell, 

A-M., & Pilhammar 

Andersson, E. 

Night nursing – staff’s 

working experiences. 

BMC Nursing 2008 

Beskriva nattpersonalens 

(sjuksköterskor samt 

undersköterskor) 

arbetsupplevelser. 

En kvalitativ studie. Ett 

strategiskt urval 

användes, 10 

sjuksköterskor och 10 

undersköterskor svarade 

på halvstrukturerade 

intervjuer. 

Nattarbete måste utföras 

under svåra förhållanden 

ex. arbeta tyst, arbeta i 

dämpad belysning samt ta 

beslut då tröttheten 

uppkommer. Målet med 

nattarbete är att patienten 

får vila samt att säkra 

vårdkvaliteten. 

Nattpersonalen 

förbereder även 

avdelningen inför dagens 

kommande aktiviteter. 

Oléni, M., Johansson, P., 

& Fridlund, B. 

Nursing care at night: an 

evaluation using the 

Night Nursing Care 

Instrument. 

Journal of Advanced 

Nursing 2004 

Utvärdera omvårdnaden 

som utförs nattetid från 

sjuksköterskans samt 

patientens perspektiv. 

Kvantitativ studie. 178 

tillgängliga 

sjuksköterskor valdes ut i 

den ordning de kom till 

arbetet, samt 356 

patienter valdes ut genom 

ett bekvämlighetsurval. 

Respektive grupper fick 

individuellt svara på ett 

frågeformulär rörande 

omvårdnaden, 

medicinadministrering 

samt utvärdering. 

Det finns en skillnad 

mellan sjuksköterskans 

bedömning och 

patientens uppfattning av 

omvårdnaden som gavs 

nattetid. Ingen skillnad i 

uppfattningen finns kring 

medicinadministrering 

eller utvärdering. 

Majoriteten av 

patienterna är nöjda med 

den vård som utförs 

under natten.  
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Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 

Rogers, A., Hwang, W-

T., Scott, L., Aiken, L., 

& Dinges, D. 

The working hours of 

hospital staff nurses and 

patient safety. 

Health Affairs 2004 

Beskriva sjuksköterskans 

arbetsmönster samt 

undersöka sambandet 

mellan arbetstid och 

frekvensen av misstag. 

Kvantitativ studie. Efter 

strategiskt urval kvarstod 

362 sjuksköterskor. 

Bortfallet var 529. De 

svarade på ett 

demografiskt 

frågeformulär samt förde 

två 14-dagars 

loggböcker.  

Generellt arbetar 

sjuksköterskan längre än 

den schemalagda tiden. Mer 

än hälften av de misstag 

som begås var vid 

läkemedelsadministrationen. 

Risken för att göra ett 

misstag ökar när skiftet 

pågår längre än 12 timmar, 

vid övertid samt då antalet 

arbetade timmar per vecka 

överskrider 40 timmar. 

Scott, L., Rogers, A., 

Hwang, W-T., & Zhang, 

Y. 

Effects of critical care 

nurses’ work hours on 

vigilance and patients’ 

safety.  

American Journal of 

Critical Care 2006 

Beskriva 

akutsjuksköterskans 

arbetsmönster, 

kontrollera om en 

koppling finns mellan 

antal misstag och 

arbetstiderna samt 

undersöka om arbetstider 

har inverkan på 

sjuksköterskans 

uppmärksamhet. 

Kvantitativ studie. Efter 

ett slumpmässigt urval 

kvarstod 502 

sjuksköterskor. Bortfallet 

var 646. 

Sjuksköterskorna svarade 

på ett demografiskt 

frågeformulär samt förde 

två 14-dagars 

loggböcker. 

Sjuksköterskan arbetar 

generellt längre än 

schemalagd tid. Detta 

medför en ökad risk för 

främst läkemedelsmisstag 

samt en försämring av 

sjuksköterskans 

uppmärksamhet. 

Uppmärksamheten 

försämras ju längre ett skift 

pågår, vilket ökar risken för 

misstag. 
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Författare Titel, tidskrift, år Syfte Metod Resultat 

Stone, P., Du, Y., 

Cowell, R., Amsterdam, 

N., Helfrich, T., Linn, 

R., Gladstein, A., Walsh, 

M., & Mojica, L. 

Comparison of nurse, 

system and quality 

patient care outcomes in 

8-hour and 12-hours 

shifts. 

Medical Care 2006 

Jämföra effekterna av 8- 

och 12 timmarsskift på 

sjuksköterskan, systemet 

samt vårdkvaliteten. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. 

Efter ett 

bekvämlighetsurval 

delades frågeformulär ut 

och 805 stycken (42 

procent) var korrekt 

ifyllda och kvalificerades 

för analys. Även 

dokumentation samt 

patientjournaler 

analyserades. 

De sjuksköterskor som 

arbetar 12-timmarsskift 

upplever en mindre psykiskt 

utmattning, de var mer 

nöjda med sitt schema, 

upplevde sitt arbete som 

viktigt och missade därmed 

färre arbetsskift. Ingen 

skillnad finns i 

omvårdnadsarbetet vid 

jämförelse av 8- och 12-

timmarsskift. 

Wootten, N. Evaluation of 12-hour 

shift on a cardiology 

nursing development 

unit. 

British Journal of 

Nursing 2000 

Utvärdera och redovisa 

schemalagda 12-

timmarsskift. 

Kvalitativ studie. Ett 

bekvämlighetsurval 

resulterade i att 20 

sjuksköterskor tilldelades 

ett frågeformulär med 

öppna frågor. 14 av dessa 

var korrekt ifyllda och 

kunde användas till 

analys. 

Utvärderingen visar att 12-

timmarsskift har positiv 

eller negativ inverkan på 

flera områden. Ex. ekonomi, 

sjukskrivningar, 

läkemedelsadministrering, 

vårdkvalitet, direkt 

patientkontakt, trötthet, 

nattskift, moral och 

problemlösningar. 

 


