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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom sjukvården är arbetsrelaterad stress vanligt förekommande och det 
finns hög sjukfrånvaro och utbrändhet hos sjuksköterskor. En betydande andel av 
sjuksköterskorna uppger att missnöje med arbetstider, lön, arbetsbelastning, 
patientsäkerhet och arbetsmiljö är orsaker till att de slutat arbeta inom hälso- och 
sjukvården eller funderat på att göra det. Sjuksköterskor uppger att det finns oro för att 
hög stress, undermålig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning leder till eller upplevs leda 
till fler fel och lägre patientsäkerhet. Antalet arbetade timmar per arbetspass och vecka 
kan ha ett stort inflytande på den fysiska och psykiska hälsan hos sjuksköterskor. 
Syfte: Syftet var att beskriva hur arbetspassens och arbetsveckans längd påverkar 
sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa inom öppen- och slutenvården. 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats genomfördes för att sammanfatta och 
ge en överblick på nuvarande kunskapsläge. Litteraturöversikten bygger på kvantitativa 
vetenskapliga artiklar som har sammanställts och analyserats enligt Polit & Becks och 
Fribergs stegmodeller. 
Resultat: Resultatet sammanställdes av nio olika kvantitativa vetenskapliga artiklar som 
undersökte olika samband mellan antal arbetade timmar per arbetspass eller vecka, 
sjuksköterskors hälsa och andra effekter. I samtliga studier utom två fanns det ett 
signifikant samband mellan psykisk och fysisk hälsa hos sjuksköterskor och skillnader i 
arbetstid där längre arbetsveckor och arbetspass generellt försämrade hälsan, 
upplevelsen eller prestationsförmågan inom områden såsom sömn, utmattning och 
utbrändhet, trötthet, benägenhet till fel, försämrad koncentration, tillfredsställelse i 
arbetet, viljan att säga upp sig och arbetsplatsrelaterade skador. 
Slutsats: Antalet arbetade timmar per arbetspass eller i veckan utgör en stor faktor för 
sjuksköterskors psykiska och fysiska hälsa. Högt antal arbetade timmar och dess generellt 
negativa effekt på hälsan kan utgöra en risk gällande patientsäkerheten. Kortare 
arbetspass och arbetsveckor skulle kunna förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos 
sjuksköterskor samt minska sjukfrånvaro, sjukskrivning och viljan att sluta arbeta inom 
hälso- och sjukvården. Något som i sin tur kan leda till en mer säker vård för både 
sjuksköterskor och patienter.  
 
Nyckelord: Kvantitativ, sjuksköterska, hälsa, arbetsmiljö, arbetstid 
 
  



 

 

 
 

 

Summary 

How variations in work hours affects the mental and physical health of nurses 
 
Background: Work related stress is commonly present within the healthcare and there 
is a high occurrence of sick leave and burnout among nurses. A significant portion of the 
nurses’ state that dissatisfaction with work hours, wage, workload, patient safety and 
work environment is the cause of them quitting to work in the healthcare or thinking 
about quitting. Nurses states that they worry about high stress, inadequate work 
environment and high workload leading to lower patient safety. The number of hours 
worked per shift or week could have a significant effect on the physical and mental health 
among nurses. 
Objective: To explain how variations in shift length and worked hours per week affect the 
physical and mental health among nurses in both out- and inpatient care.  
Methods: A literature review with an inductive approach was made to summarize and 
give an overview of the current knowledge about the topic. The study is based on an 
analysis of scientific articles with a quantitative approach according to Polit & Becks and 
Friberg's models and steps.  
Results: The results consist of nine different quantitative scientific articles that studied 
connections between the number of worked hours per shift or week, health among nurses 
and other effects. All of the scientific articles except two showed a significant relationship 
between the number of worked hours per shift or week where higher numbers were 
associated with worse outcomes regarding health, experienced effects on health and 
performance in areas such as sleep, exhaustion, burnout, tiredness, error proneness, 
concentration, work satisfaction, the will resign from work, and work-related injuries.    
Conclusion: The number of worked hours per shift or week is a significant factor in 
relation to the mental and physical health among nurses. A high number of worked hours 
and the correlation of negative effects on the nurses’ health might reduce the patient 
safety. Reduction in the number of work hours per shift or week could improve the mental 
and physical health among nurses, reduce occurrence of sick leave, health related absence 
and, also reduce the will to resign from working in the healthcare sector. This may further 
lead to better safety for both the nurses and the patients.  
 
Keywords: Quantitative, nurse, health, work environment, work hours 
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Inledning  

Inom vården upplevs höga nivåer av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskorna. Det 
förekommer hög grad av sjukfrånvaro och utbrändhet hos sjuksköterskorna 
(Dall’OraJane, Ball & Redfern et al., 2018). Många upplever att de inte kan utföra 
patientsäker vård under den stress, de förhållanden och den arbetsmiljö som råder på 
deras arbetsplats. Oro från sjuksköterskornas sida som enligt Berland, Natvig & 
Gundersen (2008) är befogad då de fann samband mellan stress och lägre 
patientsäkerhet. År 2017 drabbades 110 000 patienter i Sverige av vårdrelaterade skador 
av varierande allvarlighetsgrad och frekvens enligt statistik som SKL tagit fram för åren 
2012–2017. Statistiken visar ökad förekomst av vårdrelaterade skador mellan 2015 och 
första halvåret 2017 (Rutberg, Wiger & Ålenius, 2018). 
Vårdrelaterade skador både hos patienter och vårdpersonal har orsakat flera 
massuppsägningar och är en av orsakerna till att allt fler sjuksköterskor säger upp sig eller 
avstår anställning inom vården. Enligt Statistiska centralbyrån (2017) uppger över 60% 
av de deltagande sjuksköterskorna att det är arbetsvillkor såsom lön och arbetstider samt 
ca 50% att det arbetsmiljön såsom stress och arbetsbelastning, som är orsak till att de inte 
längre arbetar som sjuksköterska inom vård och omsorg (Holm & Morell, 2017). 
Arbetsmiljörelaterade faktorer såsom stress påverkade även viljan att stanna på 
arbetsplatsen enligt Jansson och Wallin (2017). Det finns begränsat antal sjuksköterskor 
inom vården och om dessa inte vill eller klarar av att arbeta inom vården kan det innebära 
ett allvarligt hot mot både omvårdnaden, folkhälsan och patientsäkerheten (Alenius, 
2019). 
Genom att genomföra en litteraturöversikt av vetenskapliga studier kring hur längden på 
arbetspassen för sjuksköterskor påverkar den fysiska och psykiska hälsan kan möjliga 
slutsatser dras kring åtgärder för de problem som nämnts ovan.  
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Bakgrund  

Arbetstid 

Enligt Arbetstidslagen (2014:660) är i Sverige 40 timmar i veckan den ordinära 
arbetstiden men en arbetstagare kan arbeta upp till 48 timmar i veckan, exklusivt 
semester, sjukfrånvaro och när verksamheten har brist på personal. Arbetstiden omfattar 
arbetspassens längd såsom ordinära arbetstider, övertid och raster.  Sjuksköterskors 
arbetstid kan variera och det kan vara bland annat natt, dag, kväll, heltid, deltid, 
skiftarbete och korta eller långa arbetspass. Överlag skiljer sig antalet arbetade timmar 
per pass och antal arbetspass per vecka mindre än vad det totala antalet arbetade timmar 
per vecka skiljer sig. Veckornas arbetsschema kan exempelvis uppgå i 40 arbetstimmar 
medan arbetspassens tider kan variera kraftigt inom denna arbetsveckan.  
För att skapa tillfredställelse ska det enligt ett direktiv från EU finnas raster, reflektioner, 
pauser, tillräcklig tid för återhämtning och minst 11 timmars dygnsvila och övertid får inte 
överstiga 48 timmar per vecka (European Agency for Safety and Health at Work, 2003) .  
I en studie som utfördes inom 12 olika länder i Europa visade det sig att de vanligaste 
arbetspassen är 8 timmar för sjuksköterskor, med viss variation i arbetspassens längd 
mellan länderna som omfattades i studien (Griffiths, Dall’Ora, Simon, Ball, Lindqvist, 
Rafferty... Aiken, 2014). I exempelvis England, Irland och Polen var andelen av 
sjuksköterskorna som arbetade 12 timmars dagskift eller längre per arbetspass högre än 
länder som Sverige där 8 timmars dagskift utgör normen och 12 timmar arbetspass är 
ovanligt. När det gäller exempelvis nattarbete var den vanligaste normen 8,1 till 10 
timmar per nattskift med ett fåtal länder har 10,1 till 11,9 timmar eller 12 till 13 timmars 
nattskift som norm (Garde, Harris, Vedaa, Bjorvatn, Hansen, Hansen... Härmä, 2019; 
Griffiths et. al., 2014). I studiens resultat fanns det ett samband mellan arbetspass som 
var 12 timmar eller längre, en mindre patientsäker vård, lägre vårdkvalitet och arbete som 
blivit ogjort efter avslutat arbetspass (Griffiths et. al., 2014).  
I USA arbetar sjuksköterskor med heltidsanställning mellan 40 till 48 timmar i veckan (i 
genomsnitt 41,6 timmar per vecka) beroende på bland annat sjukvårdsområde och 
specialisering. Även där varierar det mycket hur de arbetade timmarna per vecka är 
fördelade per arbetspass och i antal arbetspass. I denna litteraturöversikt undersöktes 
både arbetspassens och arbetsveckans längd (U.S. Department of health and human 
services, 2010).  

Fysisk och psykisk ohälsa  

Enligt World Health Organisation (1948) betyder hälsa ett tillstånd av fysiskt, socialt och 
mentalt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. Hälsa kan också definieras som 
ett tillstånd som ger individer förmågor att ha meningsfulla liv, det vill säga; 
välbefinnande, balans och förmåga att leva självständigt (WHO, 1948). 
Olika arbetsmiljöfaktorer kan påverka hälsan båda fysiskt och psykiskt. Sådana 
arbetsmiljöfaktorer kan bland annat vara arbetsbelastningen och individens trivsel i 
arbetet. God arbetsmiljö kan bidra till känslan av nöje med arbetet och dess innehåll, 
möjlighet till personlig utveckling och känslan av gemenskap på arbetsplatsen (Lindberg 
& Vingård, 2012). För att förhindra negativ fysisk och psykisk påverkan och för att öka 
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tillfredsställelsen i arbetet ska arbetet vara mindre krävande och individer ska känna sig 
trygga på arbetsplatsen. Den fysiska och psykiska belastningen yttrar sig på flera sätt så 
som i form av stressreaktioner, muskelbesvär och mental utbrändhet. Forskning utförd 
av Aasa & Wiitavaara (2016) visade att sjuksköterskor upplever att deras hälsa påverkas 
av arbetsmiljön och arbetsbelastningen vilket i sin tur upplevs leda till sämre omvårdnad 
då de upplever att de inte orkar hjälpa patienter så bra som sjuksköterskorna önskar.  

Stress  

Stress är ett begrepp med flera olika definitioner och tolkningar. Denna litteraturöversikt 
utgår från stress som ett fysiskt, psykiskt tillstånd eller reaktion med eventuella 
konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan, orsakat av yttre eller inre påfrestning.  
Kroppen hanterar stress fysiologiskt via den så kallade hypothalamus, hypofys- och 
binjurebark-axeln (även kallad stressaxeln eller HPA-axeln) genom att de tre olika 
organen interagerar och frisätter hormonerna kortikotropinfrisättande hormon (CRF), 
adrenokortikotropiskt hormon (ACTH) och kortisol, som reglerar kroppens reaktion till 
stress (Stephens & Wand, 2012; Herman, Solomon, Carvalho-Netto & Myers, 2012).  
Kortvarig stress kan upplevas positivt och kan göra att prestationen i arbetet höjs 
tillfälligt. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan orsaka flera fysiska och 
psykiska symtom, och kan leda till stressrelaterade sjukdomar, såsom 
utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). 
Höga krav på prestation, hög arbetsbörda, långa arbetspass, yrken som ansvarar över 
andra människors hälsa, brist på vila och återhämtning är exempel på faktorer som kan 
leda till stress. Stress är något som ofta förekommer inom sjuksköterskeyrket och kan 
leda till utbrändhet. En studie visade att var tredje sjuksköterska har tecken på 
utbrändhet under de första åren i yrkesrollen (Weilenmann, 2013). Enligt Berland et al. 
(2008) så finns ett samband mellan upplevda nivåer av stress och sämre patientsäkerhet.  

Sömn 

Sömnen utgör en betydande del av tiden på dygnet och har stor inverkan på den fysiska 
och psykiska hälsan. Flera sjukdomar och åkommor kan både kopplas till dålig sömn och 
liknar de som relateras till långvarig stress. Bland dessa tillhör depression, ångest, hjärt- 
och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, metabolt syndrom med mera (Medic, Wille & Hemels, 
2017). Kortsiktig sömnbrist kan ge symtom av exempelvis sämre koncentrations – och 
reaktionsförmåga, benägenheten till fel och skador på arbetsplatsen, sömnighet och 
trötthet med mera. Dålig och otillräcklig sömn kan inkludera sömnbrist, insomni, flera 
uppvaknanden under natten, ytlig sömn och sömn som under lång tid inte är tillräcklig 
för återhämtning (Roth, 2007).   
Sömnen kan påverkas av hur mycket fritid individen har på dagen, olika stressnivåer samt 
sådant som skiftarbete med nattskift som ett exempel. Exempelvis kan långa arbetspass, 
nattarbete och stort antal arbetade timmar per vecka ge lite tid över för fritid, sömn och 
återhämtning (Medic, Wille & Hemels, 2017). Otillräcklig sömn och sömn med dålig 
kvalitet utgör en viktig del av orsaken till sådant som utbrändhet och är något som kan 
vara symtom på utbrändhet. 
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Sömnrytmen kan ha stor effekt på hur sjuksköterskor presterar på arbetet och kan ha stor 
påverkan på patienterna och patientsäkerheten (Saleh, Awadalla, El-Masri & Sleem, 
2014).  

Sjuksköterskans arbete 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor från Svenska 
Sjuksköterskeförening (2017) beskrivs sex kärnkompetenser som utgör sjuksköterskans 
arbete. De innefattar kompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård samt 
informatik. Sjuksköterskor kan arbeta i många olika delar och nivåer i samhället.  

Stress och dess påverkan på sjuksköterskans arbete 

Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan påverka sömnkvaliteten och 
koncentrationen i arbetet. Utmattning på grund av exempelvis hög arbetsbelastning kan 
leda till patientsäkerhetsrisker såsom beskrivet av Elfering, Semmer & Grebner (2007). 
Där visade sig upplevd stress korrelera med ökad prevalens av vårdrelaterade skador, fel 
vid läkemedelshantering och kommunikationsbrister. De sjuksköterskor i studien som 
upplevde stress var även sämre på att rapportera fel i preventiva syften och hade en 
försämrad fysisk förmåga till att utföra omvårdnad.  
En annan studie visade att långa arbetspass ökade antalet fel i arbetet samt att 
vaksamheten minskade - försämringar ökade ju längre arbetspassen var (Scott, Rogers, 
Hwang & Zhang, 2006). Studien har också påvisat att långa arbetstider kan leda till lägre 
säkerhet för båda sjuksköterskor och patienter.  
Stress och långa arbetspass har bevisats öka sjukfrånvaron (Dall’OraJane et al., 2018) 
som i sin tur påverkar personaltätheten tillfälligt och därmed förmågan till tillsyn, 
utbildad personal och patientsäkerhet. Utgifter för att behandla stressrelaterade 
sjukdomar kan utifrån detta spekuleras öka inom vården som konsekvens i och med det 
stigande antalet sjuksköterskor som sjukskrivs på grund av sådant som utbrändhet. 

Säker vård 

Den teoretiska referensram som valts för denna litteraturöversikt är Säker vård enligt 
beskrivningen av International Council of Nurses (ICN) där Säker vård räknas till en av 
sjuksköterskans sex kärnkompetenser.  
Sjuksköterskor ska kunna förhindra och förebygga att patienter drabbas av vårdskador 
genom att vara handlingsberedda och arbeta proaktivt för en god och säker vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan göras genom att arbeta patientsäkert och följa 
väl utformade regelverk. Att samarbeta med patienten och dennes närstående är viktigt. 
Sjuksköterskan bär ansvaret för att involvera dem i den aktuella vården för att säkerställa 
god och säker vård. Syftet är att kontinuerligt förbättra kvaliteten och säkerheten i hälso- 
och sjukvårdssystemet (Svensk sjuksköterskeförening (2017).  
Säker vård innebär att risker för vårdskador på patienter och yrkesutövare kan minimeras 
genom att man ökar effektiviteten i systemen och förbättrar den individuella prestationen 
(Sherwood & Barnsteiner, 2013). Sjuksköterskorna är skyldiga att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och säker vård (ICN, 2012). Enligt 
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Patientsäkerhetslagen (2010:65) ska sjuksköterskan ta ansvar, inse och åtgärda det som 
behöver åtgärdas samt förbygga vårdskador hos patienter. 
Yrkets etiska kod beskrivs av International Council of Nurses (ICN) i dokumentet “ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) där koden bland 
annat säger att sjuksköterskan genom sin yrkesorganisation ska medverka till att 
upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom sjuksköterskeyrket och att sjuksköterskan 
ska ta ställning emot oetiska förhållanden. Enligt Socialstyrelsen (2017) ska vårdgivaren 
vara handlingsberedd och arbeta på ett riskmedvetet sätt för att förbygga att patienter 
drabbas av vårdskador.  En vård med god kvalitét är patientfokuserad, effektiv, jämlik 
samt tillgänglig och leder till hög patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2017).  
Säker vård kan konkret betyda att det finns tillräckliga omvårdnadsresurser såsom 
bemanning vilket kan underlätta omvårdnadsarbete för sjuksköterskor (Vaismoradi, 
Bondas, Salsali, Jasper & Turunen, 2014).   

Syfte  

Syftet var att beskriva hur arbetspassens och arbetsveckans längd påverkar 
sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa inom öppen- och slutenvården. 

Metod 

Design  

Litteraturöversikt valdes som metod då den kan summera och ge en överblick över den 
forskning som finns och sedan dra slutsatser från dessa samt ge en bild av hur mycket 
forskning som finns inom frågeställningar relaterade till syftet (Friberg, 2017). Denna 
litteraturöversikt har fokuserat på att inkludera kvantitativa artiklar där de har sökts och 
granskats utifrån en kvantitativ metod. 
Litteraturöversikten har utgått från en induktiv ansats. Detta innebär att resultatet 
studerats utan en förutbestämd teori och att slutsatser gjorts utifrån resultatet 
(Henricson, 2017). 

Urval och datainsamling  

Antal vetenskapliga studier har valts ut genom två metoder för granskning och analys; 
Polit & Beck (2016) (Figur 1) niostegsmodell och Fribergs trestegsmodell (2017). Polit & 
Beck användes för att utgå ifrån för sökning och sållning av artiklar som var relevanta 
för litteraturöversikten tillsammans med Fribergs trestegsmodellen som användes för 
att analysera artiklar. Fribergs trestegsmodell används ofta och rekommenderas för 
kvantitativa litteraturöversikter.  
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Figur 1. Fritt översatt flödesmodell från Polit & Beck (2016). 
 
Litteratursökningen inleddes genom att börja med det andra steget av Polit & Becks 
niostegsmodell. Sökningsstrategi valdes och relevanta databaser och sökord som svarade 
mot syftet för litteraturöversikten. CINAHL, MEDLINE och PubMed valdes som 
databaser då de svarade bra mot syftet och dess forskningsområde. CINAHL databas 
fokuserar på vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, MEDLINE samt PubMed fokuserar 
på bland annat forskning inom medicin. Relevanta sökord formulerades efter syftet och 
problemformuleringen. De sökord som användes var; work hour*, impact*, nurs*, 
health, work* hours, stress, work* time, workload, health*, nurse, work hours.  
Enligt steg 3a och 3b i niostegsmodellen genomfördes sökningen och dokumentering av 
sökval samt tillvägagångssätt. Artiklarna var på engelska, hade genomgått peer review 
samt fick ej vara äldre än första januari 2009. Dessa begränsningar möjliggjordes genom 
inställningar i databasernas avancerade sökmotor.  
I steg 4a och 4b sållades sökträffarna genom att läsa rubriken och sedan abstrakt för att 
se så de svarade mot syftet i studien. Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga 
artiklarna skulle handla om arbetsplatser som omfattade sjuksköterskor. De fastställda 
exklusionskriterierna var att litteraturöversikter inte skulle användas.   
Tre olika sökningarna utfördes i databasen MEDLINE som ej gav önskat urval av 
relevanta artiklar som svarade till syftet vilket ledde till att sökningen utökades med två 
nya olika sökningar i databasen CINAHL. Där hittades och inkluderades enbart 1 artikel 
som möte de fastställda kriterierna för denna studie och togs med i resultatet. 
Databasernas avancerade sökmotor användes vid samtliga sökningar. Sökorden 
kombinerades på olika sätt, med några av orden trunkerade samt med de booleska 
operatörerna AND och OR för att få så många bra träffar som möjligt. Totalt hittades 584 
artiklar sammanlagt i båda databaserna CINAHL och MEDLINE. Av dessa 584 artiklar 
gick 84 vidare efter att titlarna lästs samt 55 efter att ha läst artiklarnas abstract. Metoden 
sekundärsökning (Östlundh, 2017) användes på ett antal träffar där relevanta 
vetenskapliga artiklar kunde hittas i referenslistan eller genom att se en lista där artikeln 
citerats av andra möjligen relevanta vetenskapliga artiklar. Denna typ av sökning gjordes 
i PubMed. Utifrån citering och sekundärsökning hittades 135 vetenskapliga artiklar. Av 
dessa behölls 23 artiklar efter att titlarna lästs och 19 efter att ha läst abstract. Ytterligare 
8 artiklar från citering och sekundärsökning inkluderades i resultatet vilket blev totalt 9 
inkluderade artiklar.  Sökningen redovisas i detalj i Bilaga 1.  
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Bilaga 1 visar databassökning och sekundärsökning, sållning av vetenskapliga artiklar 
samt citeringar i utvalda artiklar. Artiklarna sållades utifrån fastställda 
inklusionskriterier och exklusionskriterier samt efter titel, årtal, typ av studie och abstract 
precis som sökträffarna i de första sökningarna. 
I steg 5 av niostegsmodellen lästes artiklarna utifrån sin helhet. Nya källor till andra 
relevanta artiklar hittades genom artiklarnas referenslistor. Artiklarna sammanfattades i 
steg 6. Därefter lästes artiklarna av författarna för denna litteraturöversikten där 
nyckelord markerades och teman utlästes såsom att studien inkluderade sjuksköterskor, 
studerade antalet arbetade timmar per arbetspass eller arbetsvecka och sambandet med 
dess påverkan på sjuksköterskors hälsa.  
I steg 7 av niostegsmodellen granskades artiklarna efter ett antal kriterier som ställts 
enligt ett granskningsprotokoll framtaget av Avdelningen för Omvårdnad på 
Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 3) för kvantitativmetod. Dessa granskningsprotokoll 
innehåller en lista på 12 frågor med JA/NEJ-svar där kravet på alla 4 kriterier på första 
delen måste uppfyllas för att artikeln skulle inkluderas i studien därmed inkluderades 
artiklar som uppfyllde minst 8 kriterier på kvantitativa metod. Artiklarna som inte 
uppfyllde de 4 första kraven på del 1 exkluderades. Utvalda granskade kvantitativa studier 
som svar bra mot syftet har använts (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna för 
denna litteraturstudie läste båda igenom samtliga artiklar enskilt, tillsammans och 
diskuterade deras innehåll för att säkerställa kvaliteten på.  

Dataanalys 

Totalt analyserades nio artiklar enligt Fribergs trestegs-modell där likheter och skillnader 
mellan artiklarna hittades, och en sammanfattning sammanställdes sedan i en matris (se 
Bilaga 2). Detta gjordes genom att noggrant läsa artiklar, enskilt, upprepade gånger för 
att hitta förståelse och få en helhet mellan artiklar samt artiklarnas relevans till syftet. En 
checklista gjordes för att utgå ifrån och alla viktiga delar och nyckelord som letades efter 
från artiklarna markerades. Detta gjordes på nästan samma sätt som i Polit & Becks 
(2016) sjätte steg.  I andra steget analyserades likheter och skillnader i artiklarnas resultat 
och därefter sammanfattades och tolkades i ett tredje steg arbetspassens och 
arbetsveckans längds påverkan på sjuksköterskors hälsa. Resultatet sammanställdes 
sedan i sex olika kategorier utefter de samband som studerats; ”Stress, utmattning och 
utbrändhet”, ”Sömnpåverkan”, ”Tillfredsställelse i arbetet och viljan att säga upp sig”, 
”Arbetsplatsrelaterade skador”, ”Uppmärksamhet och koncentration” samt ”Sjukdom, 
muskel-ryggproblem och förslitningsskador”. Detta för att ge en mer tydlig och lättläslig 
översikt på resultatet och dra slutsatser (Friberg, 2017). En förenklad sammanfattning 
skapades även för en enklare överblick (se Tabell 1).  

Forskningsetiska överväganden 

Endast artiklar som genomgått Peer Review har inkluderats i litteraturöversikten. Studier 
som har ett godkännande från en etikprövningsnämnd ger en indikation om att 
deltagarnas rättigheter har blivit tillgodosedda (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
Plagiarism har motverkats genom att författare och källor inkluderats i studien (Polit & 
Beck, 2016). Erkända och trovärdiga databaser såsom CINAHL, Medline och PubMed 



 

 

8 
 

med enbart studier som genomgått Peer Review och etikprövning har använts för att 
utesluta flera eventuellt oetiska faktorer och tvivelaktiga studier.  
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Resultat        

Resultaten har delats upp i sex olika kategorier efter samband med arbetstider och 
påverkan på sjuksköterskornas fysiska och psykiska hälsa inom öppen- och slutenvård. 
En sammanfattning av resultatartiklarna redovisas i Tabell 1 i slutet av detta avsnitt för 
en enklare överblick.  

Stress, utmattning och utbrändhet  

Sjuksköterskorna upplevde att utbrändhet och utmattning ökade vid ju fler arbetade 
timmar det var per arbetspass (Battle, & Temblett, 2018; Stimpfel, Sloane & Aiken,2012; 
Stimpfel, Lake, Barton, Gorman & Aiken, 2013; Dall'Ora, Griffiths, Ball, Simon & Aiken, 
2015; Geiger-Brown, J., Rogers, V., Trinkoff, A., Kane, R., Bausell, R., & Scharf, S. 2012). 
Arbetspass längre än 8 timmars visade samband med högre förekomst av utbrändhet och 
utmattning. Förekomst av utbrändhet ökade i samband med en ökning i antal arbetade 
timmar. Sjuksköterskor som upplevde utbrändhet och utmattning var 20% som arbetade 
8–9 timmar/arbetspass, 31% arbetade 10–11 timmar/arbetspass, 44% av de som arbetade 
12-13 timmar och 56% av de som arbetade mer än 13 timmar per arbetspass (Stimpfel, 
Sloane & Aiken, 2012). Studien av Stimpfel, Lake, Barton, Gorman & Aiken (2013) visade 
ingen betydande skillnad mellan att arbeta 8 timmar eller 12 timmar per arbetspass hos 
en grupp där båda arbetspassen gav samma grad av (24%) utbrändhet och utmattning. 
46% av sjuksköterskorna i denna studie som arbetade mer än 13 timmar per arbetspass 
upplevde utbrändhet och utmattning.   
Sjuksköterskor i en annan studie som arbetade 12 timmar eller mer upplevde en högre 
grad av utbrändhet och utmattning än de som arbetade 8 timmar per arbetspass. Det 
visade sig att 25% av sjuksköterskorna arbetade 8 timmar per arbetspass, 26% som 
arbetade 8–10 timmar, 35% som arbetade 10–12 timmar och 37% som arbetade 12 
timmar eller mer per arbetspass upplevde utbrändhet och utmattning (Dall'Ora, Griffiths, 
Ball, Simon, & Aiken, 2015). 
Ett flertal av de studier som inkluderats i resultatet har visat på högre nivåer av 
utbrändhet och utmattning i samband med fler arbetade timmar per pass och vecka. 
En studie visade att förekomsten av upplevd depersonalisation var låg och på nästan 
samma nivå vid både 8 timmars- och 12 timmars arbetspass (9%) men 12% när de 
arbetade 13 timmar eller mer på ett arbetspass. Skattning av depersonalisation utgör en 
del i Maslach Burnout Inventory (Maslach & Leiter, 1996) som användes i studien där 
nivå av okänslighet hos en själv (sjuksköterskorna), opersonliga reaktioner och alienering 
gentemot de som blir vårdade, behandlade och instruerade mättes. Högre poäng i denna 
del innebär en ökad förekomst av utbrändhet. En upplevelse av självförverkligande 
rapporterades av 15% av sjuksköterskorna som arbetade 8 timmar/arbetspass, 14% av de 
som arbetade 12 timmar och 21% av de som arbetade 13 timmar per arbetspass (Dall'Ora 
et al., 2015).  
Efter att ha arbetat 12 timmarspass i följd, 36% av sjuksköterskorna upplevde ökad 
trötthet (Geiger-Brown et al., 2012).  
Studien av Battle & Temblett (2018) visar till skillnad från övriga resultatartiklar på en 
förbättring gällande skattning av depersonalisation och emotionell utmattning för de som 
arbetade 12 timmars arbetspass i jämförelse med de som arbetade 8 timmars arbetspass. 
Skattningen gick där från poäng för hög upplevelse av utmattning till måttliga. 
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Enligt slutsatsen av Battle & Temblett (2018) borde det således vara riskfritt att införa 12 
timmars arbetspass utan betydande konsekvenser för sjuksköterskornas hälsa. 

Sömnpåverkan 

Geiger-Brown et al. (2012) beskriver att trötthet och sömnighet upplevdes av 
sjuksköterskorna i studien redan innan det första 12-timmarspasset började med en 
ökning för varje timme. De flesta sjuksköterskorna sov i genomsnitt mindre än 6 timmar 
efter varje arbetat 12-timmarspass och rapporterade sömnighet och trötthet vid början av 
följande arbetspass. Trötthet och sömnighet ökade för varje timme till slutet av 
arbetspasset. Sjuksköterskornas upplevelse av utmattning efter att ha arbetat samtliga 
12-timmarspass skattades med hjälp av skattningsformuläret Karolinska Sleepiness Scale 
(KSS) och Occupational Fatigue Exhaustion/Recovery Scale  (OFER) där tröttheten och 
sömnigheten blev mer påtaglig för varje arbetspass. Det var 36% av sjuksköterskorna som 
upplevde ökad trötthet mellan arbetspassen i flera av skattningarna enligt OFER. En 
sömnskuld ansamlades ju fler 12-timmarspass som arbetats där tester i studien påvisade 
en negativ effekt på flera förmågor och prestationen under arbetet.  

Tillfredsställelse i arbetet och viljan att säga upp sig 

I en studie av Stimpfel, Sloane, & Aiken (2012) uppgav 43% av de sjuksköterskor som 
arbetade mer än 13 timmar att de upplevde en lägre arbetstillfredsställelse än de 
sjuksköterskor som arbetade kortare arbetspass. Av sjuksköterskorna var det 24% som 
arbetade 8–9 timmar, 35% arbetade 10–11 timmar och 25% som arbetade 12–13 timmar 
per arbetspass som upplevde otillfredsställelse med arbetet.  
Andelen för sjuksköterskor som ville säga upp sig ökade ju fler arbetade timmar som 
ökade från 8 timmar upp till 13 timmar per arbetspass och uppåt (Stimpfel, Sloane, & 
Aiken, 2012).  
Antalet sjuksköterskor i en annan studie som arbetade inom pediatriken uppgav ingen 
betydande skillnad gällande upplevelsen av otillfredsställelse mellan de som arbetade 8-
timmarspass och 12-timmarpass där andelen låg på samma nivå (15%) för respektive 
längd på arbetspassen. 32% av sjuksköterskorna som arbetade mer än 13 timmar per pass 
upplevde otillfredsställelse (Stimpfel et al., 2013).  
I samma studie uppgav fler sjuksköterskor som jobbade inom pediatriken att de ville säga 
upp sig för varje ökning av arbetstiden per pass, från 8 till 13-timmars arbetspass eller 
längre. Det var 8% av sjuksköterskorna som arbetade 8 timmar, 11% av de som arbetade 
12 timmar och 21% av de som arbetade mer än 13 timmar per arbetspass som uppgav att 
de ville säga upp sig (Stimpfel et al., 2013). 
I en studie av Dall'Ora et al. (2015) uppgav sig 23% av sjuksköterskorna som arbetade 8 
timmar var mindre nöjda med sin arbetsplats, medan andelen som uppgav detta var 27% 
av de som arbetade 8–10 timmar, 36% av de som arbetade 10–11 timmar och 34% av de 
som arbetade 12 timmar eller mer. I genomsnitt uppgav 26% av sjuksköterskorna i 
samtliga längder på arbetspass att de upplevde otillfredsställelse med sin arbetsplats. 
Sjuksköterskor som hade en vilja att säga upp sig var 29% för de som arbetade 8 timmar, 
34% för 8–10 timmar och 42% för de som arbetade från 10 timmar upp till 12 timmar. 
Totalt var det i genomsnitt 33% sjuksköterskor som hade en önskan att säga upp sig inom 
ett år (Dall'Ora et al., 2015).    
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Arbetsplatsrelaterade skador, säkerhet och fel 

Sjuksköterskor som arbetade 12 timmar per arbetspass, mer än 40 timmar per vecka samt 
mer än 8 timmar övertid per vecka hade en högre risk av att med misstag sticka sig med 
nålar (Olds & Clarke, 2010; Stimpfel, Brewer, & Kovner 2015). Detta hade en 
överrepresentation hos de sjuksköterskor som var nyutbildade. Felhantering av 
läkemedel inkluderade både delning av fel läkemedel samt feldosering. Det fanns en 
ökning av felhantering av läkemedel och olyckor såsom självstickningar ju längre 
arbetspassen var. Sjuksköterskor som arbetade övertid frivilligt gjorde fler fel gällande 
läkemedelsadministrering, hade en ökad risk av vårdrelaterade skador för patienter samt 
hade en ökad förekomst av arbetsplatsrelaterade skador. Andelen medicinska fel och 
hälsoskador ökade ju längre arbetspassen var.  De arbetsrelaterade skador som ökade 
inkluderade muskuloskeletala besvär, infektioner och självinstickningar vid hantering av 
nålar. Förekomsten av muskelsträckningar ökade när sjuksköterskor arbetade andra 
arbetspasslängder än 12 timmarspass. Självstickskador var vanligt hos sjuksköterskor 
som arbetade 12 timmar per arbetspass (Stimpfel, Brewer & Kovner, 2015). Värden på 
läkemedelsfel och självstickningar hade starkast samband och signifikans, men det fanns 
inte särskilt stor skillnad när det gällde patientsäkerhet (Olds & Clarkes, 2010).  

Uppmärksamhet och koncentration 

En studie som undersökte eventuella följder av påfrestningen av tre 12-timmarspass i 
följd för sjuksköterskor visade nedsättningar i form av förlängd reaktionstid, 
uppmärksamhetsbortfall och försämrad muskelfunktion på flera områden som testades. 
Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde sig tröttare och att arbetsförmågan minskade 
efter att ha arbetat 12 timmar varje dag tre arbetsdagar i följd. Muskelfunktionen och 
vaksamheten minskade märkbart redan efter första 12-timmarspasset. Sjuksköterskorna 
upplevde sig tröttare när de arbetade ett pass som var längre än 8 timmar (Thompson, 
2019).  

Sjukdom, muskel-ryggproblem och förslitningsskador 

Stimpfel, Brewer & Kovner (2015) kom fram till slutsatsen att det fanns ett samband 
mellan arbetspass på 12 timmar, total arbetstid per vecka över 40 timmar, 8 timmar 
övertid per vecka eller mer och högre förekomst av nålsticksskador (självstick). 
Arbetsskador i form av sträckningar och vrickningar hade högre förekomst hos 
sjuksköterskor som arbetade mer än 12-timmar per arbetspass. Förekomsten ökade även 
hos sjuksköterskor som arbetade mer än 40 timmar i veckan och de som arbetade 8 
timmar övertid eller mer i veckan.  



 

 
 

   
 

Tabell 1 - Resultatsammanfattning 

Kategori Författare, 
Årtal 

Undersökt samband  Analyserad 
längd på 
arbetspass eller 
arbetsveckor  

Ökat samband 
med fler arbetade 
timmar per 
arbetspass eller 
arbetsvecka 

Signifikans 

Stress, utmattning och utbrändhet 
 Stimpfel, 

Sloane & 
Aiken (2012)  

Utbrändhet och längd på 
arbetspass 

8–9, 10–12, 12–13, 
>13 timmars 
arbetspass 

Ja  Signifikant   

Battle & 
Temblett 
(2018)  

Utbrändhet, emotionell 
utmattning, 
depersonalisation och längd på 
arbetspass 

8, 12 timmars 
arbetspass 

Nej* Signifikant   

Stimpfel et al. 
(2013)  

Utbrändhet och längd på 
arbetspass 

8, 12 och >13 
timmars 
arbetspass  

Ja  Signifikant   

Geiger-Brown, 
J. (2012)  

Trötthet, sömnighet, utmattning 
mellan arbetspass  

 12-timmarspass tre 
dagar i följd  

Ja Signifikant   

Dall'Ora et al. 
(2015)  

Utbrändhet, emotionell 
utmattning, 
depersonalisation och längd på 
arbetspass 

≤8, 8.1–10, 10.1–
11.9, ≥12 timmars 
arbetspass 

Ja  Signifikant   

  

Sömnpåverkan 
 Geiger-Brown 

et al. (2012)  
Timmar sömn, sömnighet under 
vaken tid och längd på arbetspass 

12-timmarspass tre 
dagar i följd  

Ja Signifikant 

Tillfredställelse i arbetet och viljan att säga upp sig 
 Stimpfel, 

sloane & Aiken 
(2012)  

Sjuksköterskors otillfredsställelse 
med arbetet  

8 och >8 timmars 
arbetspass 

Ja Signifikant 

Stimpfel et al. 
(2013)  

Vilja att säga upp sig, 
tillfredsställelse med jobbet och 
längd på arbetspass 

8, 12 och >13 
timmars 
arbetspass  

Ja Signifikant 

Dall'Ora et al. 
(2015)  

Otillfredsställelse med jobbet, 
schemat och viljan att säga upp 
sig i relation till längd på 
arbetspass 

≤8, 8.1–10, 10.1–
11.9, ≥12 timmars 
arbetspass  

Ja Signifikant 

Arbetsplatsrelaterade skador, säkerhet och fel 
 Battle & 

Temblett 
(2018)  

Olyckor och längd på arbetspass  8 och 12 timmars 
arbetspass  

Nej Ej 
signifikant  

Weaver et 
al.  (2015)  

Arbetsrelaterade skador och 
längd på arbetsvecka 

<48, 48–59, ≥60 
timmars 
arbetsvecka  

Nej Ej 
signifikant  

Olds, & Clarke. 
(2010)  

Arbetsrelaterade skador, 
nålsticksskador och längd på 
arbetsvecka  

≤40, 40 och ≥40 
timmars 
arbetsvecka  

Ja Signifikant  

 
Stimpfel, 
Brewer & 
Kovner (2015)  

Arbetsrelaterade skador 
(Självnålstick) och längd på 
arbetsvecka 

40, ≥40 timmars 
arbetsvecka  

Ja Signifikant  

Uppmärksamhet och koncentration 
 Thompson, B. 

(2019)  
Uppmärksamhet, 
reaktionstid och längd på 
arbetspass 

12-timmars 
arbetspass tre 
dagar i följd  

Ja Signifikant 

Sjukdom, muskel- och ryggproblem samt förslitningsskador 
 Battle & 

Temblett 
(2018)  

Sjukdom, skador och längd på 
arbetspass  

8 och 12 timmars 
arbetspass  

Nej Ej 
signifikant 

Weaver et al. 
(2015)  

Arbetsrelaterade sjukdomar och 
längd på arbetsvecka 

<48, 48–59, ≥60 
timmars 
arbetsvecka  

Nej Ej 
signifikant 

Stimpfel, 
Brewer & 
Kovner (2015)  

Arbetsrelaterade muskel- och 
ryggproblem (Ryggskador, 
muskelsträckningar) och längd 
på arbetsvecka 

40, ≥40 timmars 
arbetsvecka  

Ja Signifikant 

*Resultatet visade på förbättring gällande upplevelsen av depersonalisation och emotionell utmattning för 
de som arbetade 12 timmars arbetspass i jämförelse med 8 timmars arbetspass.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetstidens påverkan på sjuksköterskornas fysiska och psykiska hälsa är ett ämne som 
det inte forskats mycket inom. Därför har det inte varit enkelt att hitta ett bra urval av 
vetenskapliga artiklar som mötte de kriterier som fastställts i denna litteraturöversikt.  
Litteraturöversikten har utgått från att söka enbart kvantitativa artiklar och uteslutit 
kvalitativa då syftet var utformat för en översikt som passar en kvantitativ metod. Detta 
trots den bristande förekomsten av utförda studier inom ämnet. Detta underlättar 
skapandet av en presentation, matris, sökning samt granskning när enbart kvantitativ 
eller kvalitativ metod använts och är mer adekvat för denna nivå av forskning.  
Sökningen utfördes i tre databaser (MEDLINE, CINAHL och PubMed) som är inriktade 
inom både omvårdnad och medicin för att öka träffsäkerheten och relevansen i 
sökträffarna med artiklar som svarar till syftet. Sökord valdes utifrån relevans mot syftet 
(Henricson, 2017). Artiklarna lästes och granskades av samtliga underskrivna för 
litteraturöversikten för att undvika och förebygga fel i översättning då artiklarna var på 
engelska samt eventuella skillnader i tolkning av data. 
En styrka är att artiklarna kvalitetsgranskades enligt kvalitetsgranskningsprotokoll för 
Avdelning för omvårdnad på hälsohögskolan av denna litteraturöversikts författare 
enskilt och jämfördes sedan tillsammans för att öka validitet och reliabilitet (Mårtensson 
& Fridlund, 2017; Henricson, 2017). Artiklar som inkluderats har använt trovärdiga 
mätinstrument vilket ökar resultatens validitet och reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 
2017).  
Endast artiklar med statistiskt signifikanta resultat har använts till denna 
litteraturöversikts resultatdel för att visa tydliga samband mellan arbetstider och dess 
påverkan på sjuksköterskors hälsa.  
Det fanns en förförståelse och förväntan på resultaten hos författarna för denna 
litteraturöversikten vilket det fanns en medvetenhet kring. Att aktivt tänka på detta och 
ha en kontinuerlig diskussion samt reflektion användes som metod för att undvika 
vinkling, bias, snedvridet urval och andra problem som förväntan och förförståelse skulle 
kunna leda till. Exempelvis har en eller båda författarna för denna litteraturöversikt egna 
erfarenheter av vad stress och utmattning innebär, av att arbeta inom vården, politiska 
övertygelser kring ämnet med mera som kan leda till att resultatet och studien påverkas 
om detta ej tas i åtanke. Resultatartiklar vägdes även mot andra studier för att styrka eller 
motbevisa samband (Henricson, 2017). 
En svaghet med litteraturöversikter är att det kan finnas en begränsad andel 
vetenskapliga artiklar som når upp till de fastställda kvalitetskraven att basera 
litteraturöversikten på. Detta gör att litteraturöversikters kvalitet och generaliserbarhet 
påverkas beroende på tillgång till data. Hittas ej önskad mängd data för en godtagbar 
slutsats så visar det dock på att det behövs mer forskning i området. En annan svaghet är 
att litteraturöversikten har använt endast en studie som är randomiserad medan övriga 
är tvärsnittsstudier.  
Det fanns begränsad tillgång till forskning kring arbetstiders samband med 
sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa som mötte kvalitetskriterierna där artiklarna 
svarade bra litteraturöversiktens syfte. En del av studierna var utförda av samma 
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författare under olika år, där de försökte hitta skillnader och dra slutsatser av hur olika 
variationer i arbetstider påverkar sjuksköterskor på olika sätt. Detta kan påverka 
uppsatsens reliabilitet (Henricson, 2017). Författare återkommer i flera artiklar (till 
exempel Stimpfel A. W.) som inkluderats i resultatet, flest studier är genomförda i USA 
och har utförts genom sekundäranalys av redan insamlade data såsom enkätstudier. 
Detta kan göra att denna studie har lägre överförbarhet till andra länder. Att ha 
återkommande författare kan bidra till lägre trovärdighet eller att delar av studien fallerar 
om det visar sig senare att författaren gjort diverse fel, använt sig av oärlig forskarmetod, 
tagit emot pengar eller utfört etikbrott. Det finns två studier inkluderade i resultatet som 
genomförts i Europa vilket ger viss men otillräcklig överförbarhet i jämförelse med andra 
länder där sjukvården organiseras på annorlunda sätt eller där kulturella och 
socioekonomiska skillnader är större samt där påverkan på hälsan kan skilja sig för 
sjuksköterskorna. Stora faktorer på orsak till och upplevelse av stress är om det finns 
tillräckliga skyddsnät eller ej samt lön och andra förhållanden som har stor roll i hur 
mycket sjuksköterskor känner att de behöver eller måste arbeta. Är lönen för låg till 
exempel så kanske sjuksköterskan måste arbeta flera timmar vilket kan förklara 
skillnaden i arbetade timmar mellan länder. 
Flera vetenskapliga artiklar som ej passerat de fastställda inklusionskriterierna för 
litteraturöversikten kunde istället användas i resultatdiskussionen för att diskutera och 
jämföra med resultatartiklarna. Bland annat artiklar äldre än det fastställda årtalet för 
äldsta tillåtna studien att inkludera till resultatdelen i översikten, studier som ej svarar 
tillräckligt väl mot översiktens syfte eller som ej hittats genom databassökningarna eller 
sekundärsökningarna. En av dessa undersökte exempelvis arbetstidens påverkan på 
patientsäkerhet vilket skulle kunna vara en direkt eller indirekt följd av sjuksköterskans 
psykiska och fysiska ohälsa samt rör området säker vård. 
Begreppen fysisk och psykisk ohälsa kan vara väldigt breda gällande vad som menas och 
vad som inkluderas. Detta kan göra att andra litteraturöversikter utförda med liknande 
metod kan mäta helt andra sorters påverkan. Något som kan påverka 
litteraturöversiktens reliabilitet men även validiteten på grund av begreppens 
definitionsmässiga vidd. För att detta ska utgöra ett mindre problem vid replikering så 
definierades begreppen i denna översikts bakgrundsdel.  

Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten har fokuserat på att beskriva hur antalet arbetade timmar påverkar 
sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa. Samband mellan arbetade timmar per 
arbetspass och vecka, och sjuksköterskors hälsa hittades i studier som inkluderades i 
litteraturöversiktens resultatdel. Resultatartiklarna har varierande syften där en del 
exempelvis jämfört skillnader mellan 8 timmars arbetspass och 12 timmars arbetspass 
medan andra kan handla om samband med antal arbetade timmar per vecka.  
Resultaten diskuteras i relation frågeställningen och problembeskrivningen i denna 
översikts inledning, syfte och teoretiska referensram. 
Flera vetenskapliga artiklar verkar visa på liknande slutsatser och samband som de i 
resultatartiklarna för denna litteraturöversikt. I en av dessa studier visade det sig att när 
sjuksköterskor arbetar mer än 40 timmar per vecka så påverkas deras hälsa negativt med 
exempel såsom arbetsrelaterade sjukdomar, skador och ryggsmärtor vilket i sin tur kan 
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påverka vårdens kvalitet och patientsäkerheten på avdelningarna (De Castro, Fujishiro, 
Rue, Tagalog, Samaco‐Paquiz, & Gee, 2010).  
I en studie framkom det att sjuksköterskor som arbetade 12 timmars nattskift upplevde 
dålig sömnkvalitet då de behövde spendera stor del av sin fritid hemma för att sova istället 
för att utföra exempelvis hemsysslor samt behövde mer återhämtningstid (Owens, Allen 
& Moultrie, 2017).  
Denna forskning stärker resultatartikeln från Thompsons (2019) fynd där 
sjuksköterskorna hade en minskad uppmärksamhet och koncentration efter att ha arbetat 
12 timmars arbetspass. Även här verkar fler timmar per arbetspass och vecka vara 
betydande del av orsakerna till negativa effekter på sjuksköterskornas psykiska och 
fysiska hälsa samt de följder de kan ha när det gäller att upprätthålla säker vård.  
Owens, Allen & Moultrie (2017) hittade samband mellan sjuksköterskor som arbetade 
mer än 8 timmar per arbetspass och sömnpåverkan vilket stöds av Fernandes, Portela, 
Griep & Rotenberg (2017). Fernandes et. al (2017) upptäckte högre påfrestningar och 
dåliga sömnvanor hos sjuksköterskor som arbetade mer än 49 timmar per arbetsvecka. 
Sjuksköterskornas livskvalitet och välbefinnandet påverkades av att de inte fick tillräcklig 
sömn och vila efter långa arbetspass. En senare studie av Rhéaume & Mullen (2018) 
stödjer fyndet då även de fann samband mellan långa arbetstimmar och dess påverkan på 
sömnen hos sjuksköterskor. Detta överensstämmer med artiklar inkluderade i denna 
litteraturöversikts resultat som visade att ökning i arbetstider påverkade sjuksköterskors 
sömn och psykiska hälsa negativt. Sjuksköterskorna föredrog 8 timmar per arbetspass 
vilket troligtvis beror på behovet att hinna återhämta sig för att kunna utföra vårdarbetet 
på ett säkrare sätt (Owen, Allen & Moultrie, 2017). Enligt ICN (2012) ska sjuksköterskan 
inte enbart ta hand om patienter på ett bra sätt utan även sig själv (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017). Något som försvåras när arbetspassen och arbetsveckan 
enbart lämnar lite tid över för återhämtning och egenvård.   
Trots den negativa påverkan långa arbetstimmar hade på sjuksköterskornas fysiska och 
psykiska hälsa så fanns det en del av sjuksköterskorna tyckte om sina scheman (Owen, 
Allen & Moultries, 2017). 
Sjuksköterskan ska inom sitt yrke arbeta effektivt och säkerställa säker vård, men 
minskad uppmärksamhet och koncentration kan leda till att förmågan att kunna 
upptäcka hot mot patientsäkerhet försämras (ICN, 2012). I en studie hittades det 
samband mellan längre arbetstider med fler arbetade timmar, fysisk och psykisk 
utmattning som kunde resultera i sämre prestation på arbetsplatsen samt lägre förmåga 
till uppmärksamhet och att vara alert (Baker & Nussbaum, 2011). Något som i sin tur 
skulle kunna påverka arbetsplatsen på ett sådant sätt att patientsäkerheten riskerar bli 
sämre, att fler misstag såsom felmedicinering, förväxling och feldokumentering sker eller 
att uppgifter blir ogjorda vilket ytterligare skapar påfrestningar på avdelningens 
sjuksköterskor. Exempelvis fanns högre förekomst av misstag vid 
läkemedelsadministrering utförd av sjuksköterskor som arbetat 12,5 timmar eller mer i 
följd. Rogers, Hwan, Scott, Aiken & Dinges (2004) menar att risken för att göra fel ökade 
ju mer arbetstiden ökade och att upp till 58% av felen skedde i samband med längre 
arbetspass. Den högsta andelen fel förekom även i samband med att sjuksköterskorna 
upplevt utbrändhet vilket i sin tur pekar på en negativ inverkan på minskar 
patientsäkerhet som följd av förlängd arbetstid och dess följer på sjuksköterskornas hälsa 
(Hall, Johnson, Watt, Tsipa & O'Connor ,2016).  
Det framkommer i en studie att trötthet och arbetsbelastning ledde till att 



 

 

16 
 

sjuksköterskorna gjorde fler fel vid läkemedelsadministrering vilket förekommer oftare 
vid långa arbetspass. Fel vid läkemedelsadministrering leder till att patientsäkerheten 
försämras (Chalasani & Ramesh, 2017). Enligt ICN (2012) är sjuksköterskor ansvariga för 
att förbättra vårdkvaliteten och förhindra arbetsskador på patienter, vilket i sin tur ska 
leda till högre patientsäkerhet. Statistik från Europa, Mellanöstern samt USA visar att 
risken för att göra fel ökar när sjuksköterskor arbetat mer än 12,5 timmar per arbetspass 
ICN (2015). Dessa inkluderar fel vid läkemedelsadministrering.  
Vårdkvaliteten försämras när sjuksköterskor arbetar 60 timmars per arbetsvecka i 
jämförelse med de som arbetat 40 timmar per vecka (Wu, Fujita, Seto, Ito, Matsumoto, 
Huang & Hasegawa, 2013). Även här pekar slutsatserna i samma riktning som 
majoriteten av artiklarna inkluderade i denna litteraturöversikts resultatdel.   
Även risken för arbetsskador var förhöjd för de som arbetade mer än 40 timmar per vecka 
vilket stämmer överens med resultatartiklarna för denna litteraturöversikt (Baker & 
Nussbaum, 2011). Arbetsrelaterade skador skulle kunna resultera i att färre 
sjuksköterskor kommer till arbetet på grund av sjukskrivning, kan i sig orsaka stress, oro 
för ekonomin och problem att upprätthålla nivån av prestation nödvändig för säker och 
kvalitativ vård. Andra negativa följer skulle kunna vara om den nedsatta förmågan att 
prestera, upprätthålla uppmärksamhet och noggrannhet samt ork går ut över att den 
basala omvårdnadshygienen. Detta skulle kunna orsaka högre nivåer av smittspridning 
på sjukhusen med både mänskligt lidande och ekonomiska kostnader som följd där än 
fler sjuksköterskor skulle behövas för detta extraarbete som annars hade kunnat 
förebyggas.  
En kvalitativ studie av Gyllensten, Andersson & Muller (2017) som genomförts i Sverige 
undersökte hur arbetstidsförkortning och borttagen lunch upplevdes av sjuksköterskor 
som arbetade på en ortopedklinik. Överlag uppgav sjuksköterskorna i studien att de 
upplevt positiva effekter både på arbetet och på fritiden, bland annat en mer hållbar 
arbetssituation, en bättre balans mellan arbete och övriga livet samt en upplevelse av 
högre omvårdnadskvalitet. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön skulle kunna vara 
en intressant metod för att minska på flera av de ovannämnda problemen som har 
samband med långa arbetstider och hög arbetsbörda samt möjligtvis åtgärda behovet att 
få fler sjuksköterskor att vilja arbeta. I sin tur skulle detta kunna öka personaltätheten 
och minska orsaker för försämrad uppmärksamhet och prestation som skulle kunna 
resultera i högre patientsäkerhet samt tryggare arbetsplats för sjuksköterskorna. Detta 
måste dock backas upp av kvantitativ forskning med bredare och större underlag.  

Slutsatser och kliniska implikationer 

Utifrån resultat och diskussion så har det funnits olika nivåer av signifikant stöd för 
slutsatsen att det finns ett samband mellan långa arbetspass och negativ inverkan på 
sjuksköterskors fysiska och mentala hälsa. Den slutsats med mest underlag i studien är 
att det finns ett samband med längre arbetspass, längre arbetsvecka och högre grad av 
utbrändhet, stress, vilja att säga upp sig, försämrad prestationsförmåga i arbetet samt 
högre risk för arbetsrelaterade skador. Trots att den största delen av resultatartiklarna 
handlade om negativa effekter så fanns det också sjuksköterskor som upplevde att 12-
timmarsarbetspass var bra eftersom de ansåg att de fick tillräckligt med tid att återhämta 
sig under sina lediga dagar. 
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Den slutsats som dragits utifrån resultaten ger högre förståelse för hur långa arbetspass 
påverkar sjuksköterskans psykiska och fysiska hälsa. Slutsatsen skulle kunna användas 
för utformandet av sjuksköterskornas arbetsscheman, arbetsmiljöfrågor, politiska och 
organisatoriska frågor om att reducera arbetstiden samt bidra till samhällsdebatten. 
Beslut för att motverka faktorer till att sjuksköterskor säger upp sig och undviker att 
komma tillbaka till vården, skulle kunna utföras och problemet med personalbrist 
åtgärdas.  
Fackliga organisationer skulle kunna utforma sina krav utifrån slutsatsen. Sjukvården 
skulle kunna minska på kostnader relaterat till stressrelaterade sjukdomar, sjukskriven 
personal, följder av arbetsplatsolyckor samt lägre patientsäkerhet.  
Vidare forskning som föreslås är att studera hur arbetstidsförkortning påverkar 
sjuksköterskans fysiska och psykiska hälsa eller vilka samband som finns mellan 
arbetstidsförkortning och patientsäkerheten. Svårigheten i att hitta vetenskapliga artiklar 
inom ämnet som möter grundläggande kvalitetskrav visar starkt på att det behövs mer 
forskning inom området om hur variationer i arbetstid påverkar sjuksköterskornas hälsa 
och vilka följder det kan få. Fler randomiserade studier behövs även vilket var svårt att 
hitta med exempel att denna litteraturöversikt enbart hittat en randomiserad studie i 
urvalet som mött de kriterier som bestämts.
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accumulate across 

three compressed 

12 hour shifts in 

hospital nurses 

and aides? 

 

  

Syftet var att jämföra 

effekterna av ett 12-

timmars arbetspass mot 

tre 12-timmars arbetspass 

i följd på förekomsten och 

nivån av 

prestationsbaserad 

utmattning hos 

sjuksköterskor och 

undersköterskor.  

Ej randomiserad 

studie med 

tvärsnittsdesign. 

Skattningar utfördes 

efter varje 12-

timmarspass på 

reaktionstid, 

vaksamhet, vertikal 

hoppförmåga, 

styrkebedömning 

och 

uppmärksamhet.  

Baseline utgick från 

innan första 12-

timmarspasset och 

jämfördes sedan 

med efter varje 12-

timmarspass i följd. 

Psykomotoriska 

vaksamhets test 

(PVT) 

18 sjuksköterskor 

8 undersköterskor 

 

Urvalet byggde på 

rekrytering genom 

annonser, flygblad 

och spridning från 

mun till mun. 

Påfrestningen av tre 12-

timmarspass i följd 

orsakade nedsättningar i 

from av förlängd 

reaktionstid (p=<0.01), 

uppmärksamhetsbortfall 

(p=0.04)och försämrad 

muskelfunktion på flera 

områden (p<0.05). 

Muskelfunktionen och 

vaksamhet minskade 

märkbart redan efter 

första 12-timmarspasset.  

 

 

Weaver, 

M., 

Patterson, 

P., Fabio, 

A., Moore, 

C., 

Freiberg, 

M., & 

Songer, T. 

(2015).  

 

American 

Journal of 

Industrial 

Medicine, 

The association 

between weekly 

work hours, crew 

familiarity, and 

occupational 

injury and illness 

in emergency 

medical services 

workers. 

 

Syftet med studien var att 
se sambanden mellan 
arbetade timmar per 
vecka, bekantskap med 
personal och 
arbetsrelaterade skador 
och sjukdomar hos 
akutvårdspersonal. 

Kvantitativ 

retrospektiv 

kohortstudie  

Ej randomiserad. 

Tvärsnitt design. 

Data på ett urval av 
tidigare 
arbetseskiftscheman 
och 
arbetsplatsrelaterad
e skador och 
sjukdoms samlades 
in och jämfördes 
sedan för att se 
samband och dra 
slutsatser. 

14 Akutvårdssjukhus 

med anställd 

akutvårdspersonal 

från 96 till 348. 

Urvalet utgår från 

4,382 anställda och 

totalt 966082 

arbetsskift.  

Urvalet inkluderade 

alla anställda på 

klinikerna och ej 

enbart 

sjuksköterskor.  

 

Arbetstid per vecka 

för urvalet av 

Kategorierna för 

arbetstimmar per vecka i 

resultatet delades upp i 

<48, 48-59, ≥60 timmar 

samt snittet timmar av 

alla tillsammans. <48 

veckotimmar utgjorde 

referenskategorin. 

 

Resultatet visade inte på 

samband med 

arbetsrelaterade skador 

eller sjukdom kopplat  

till antalet arbetade 

timmar i veckan samt ej 

heller bekantskap med 

Antal 

uppfyllda 

kriterier: 

Del 1: 4/4 

Del 2: 4/7 

 



 

 

 
 

58(12), 

1270-1277. 

 

USA 

 

Arbetsrelaterad 
säkert och Hälsö 
förening (OSHA) 
formulär 

akutsjukvårdsperson

al i studien snittade 

på 39 timmar.  

 

Urvalet samlades in 
under en 1-3 
årsperiod 

personalen som en 

signifikant faktor.  

 

Signifikansen för 

resultaten var p=0.36(48-

59 veckotimmar) och 

p=0.33(≥60) 

Bekantskap med personal 
i arbetsgruppen var ej 
signifikant associerat med 
resultatet (p=0.44) 

Olds, & 

Clarke. 

(2010).  

 

Journal of 

Safety 

Research, 

41(2), 153-

162. 

 

USA 

 

The effect of work 

hours on adverse 

events and errors 

in health care.  

 

 

Syftet var att studera 

sambandet mellan 

sjuksköterskors som 

arbetat längre än 40 

timmar i veckan och 

avvikelser, fel i arbetet.  

Såsom nålsticksskador, 

arbetsrelaterade skador, 

patienter som skadats i 

fall, sjukhusorsakade 

infektioner och 

läkemedelsfel.  

  

Ej randomiserad 

studie med 

tvärsnittsdesign där 

en sekundäranalys 

av data från en 

enkätundersökning 

från 1999 utförts. 

Datan 

kategoriserades efter 

längden på 

arbetsveckorna och 

jämfördes med olika 

avvikelser, fel i 

arbetet för att dra 

slutsatser om 

samband. 

40 arbetade timmar 

i veckan eller färre 

utgjorde 

referensvärdet. 

Urvalet bestod av en 

enkätundersökning 

av  

11 516 registrerade 

sjuksköterskor från 

188 sjukhus i 

Pennsylvania.  

Av dessa var 93,9% 

kvinnor och 

snittåldern var 

39,55±9,59 år. 

 

 

 

 

Sjuksköterskor som 

arbetade >40 timmar i 

veckan hade en 

signifikant ökning av 

arbetsrelaterade skador 

(p<0.001) och ökning av 

nålsticksskador (p<0.01). 

 

Samtliga avvikelser och fel 

i arbetet ökade ju fler 

timmar som arbetats 

utöver 40 timmar i 

veckan. 

 

Antal 

uppfyllda 

kriterier: 

Del 1: 4/4 

Del 2: 4/7 

 

Stimpfel, 

Brewer & 

Kovner 

(2015).  

 

Internatio

nal Journal 

Scheduling and 

shift work 

characteristics 

associated with 

risk for 

occupational 

injury in newly 

Syftet var att undersöka 

hur nyexaminerade 

sjuksköterskor arbetade 

och se vilka samband som 

fanns mellan skifttyp, 

schemaläggning, arbetade 

Ej randomiserad 

studie med 

tvärsnittsdesign där 

en sekundäranalys 

av en enkätstudie 

utförts.  

Arbetspassen 

Urvalet bestod av 

enkätdata från en 

tidigare enkätstudie, 

där 1744 

nyexaminerade 

sjuksköterskor från 

34 olika amerikanska 

Det fanns ett signifikant 

samband mellan 

arbetspass på 12 timmar, 

total arbetstid per vecka 

över 40 timmar och 8 

timmar övertid per vecka 

eller mer, och högre 

Antal 

uppfyllda 

kriterier: 

Del 1: 4/4 

Del 2: 5/7 



 

 

 
 

of Nursing 

Studies., 

52(11), 

1686-93. 

 

USA 

 

licensed registered 

nurses: An 

observational 

study.  

 

 

timmar per vecka och 

skador på arbetsplatsen.  

arbetade av 

sjuksköterskorna i 

urvalet grupperades 

och jämfördes med 

urvalets förekomst 

av nålsticksskador, 

sträckningar och 

vrickningar.  

 

 

 

stater deltagit i.  

Dessa hade 

rapporterat att det 

gått mellan 6 till 18 

månader sedan 

examineringen och 

tiden för 

enkätundersökninge

n. 

förekomst av 

nålsticksskador. 

 

Arbetsskador i form av 

sträckningar, vrickningar 

hade högre förekomst hos 

arbetspass med arbetstid 

annan än 12-timmar. 

Förekomsten ökade även 

hos de som arbetade mer 

än 40 timmar i veckan 

och de som arbetade 8 

timmar övertid eller mer i 

veckan.  

 

 

Dall'Ora, 

C., 

Griffiths, 

P., Ball, J., 

Simon, M., 

& Aiken, L. 

(2015).  

 

BMJ Open, 

5(9), 

E008331 

 

UK 

 

 

Association of 12 h 

shifts and nurses’ 

job satisfaction, 

burnout and 

intention to leave: 

Findings from a 

cross-sectional 

study of 12 

European 

countries 

 

 

Syftet var att jämföra 

vilka samband som fanns 

mellan de som arbetade 

12 timmar eller mer och 

de som arbetade 8 

timmar eller mindre 

gällande utbrändhet, 

jobbtillfredsställelse, 

tillfredsställelse med 

schemt samt önskan att 

säga upp sig. 

 

 

 

Ej randomiserad, 

kontrollerad studie 

med tvärsnittsdesign 

 

Sammanställda data 

från urvalet 

samlades in, 

grupperades och 

jämfördes utifrån 

vad studien syftade 

på att undersöka.  I 

resultatet delades 

längden på 

arbetspassen upp i   

≤8, 8.1–10, 10.1–

11.9,  ≥12 timmar. 

≤8 timmar utgjorde 

referensvärdet.  

 

 

 

 

31627 sjuksköterskor 

från 2170 

allmänmedicinska 

eller 

kirurgivårdsavdelnin

gar i 488 sjukhus 

inom 12 Europeiska 

land där bland annat 

Sverige ingick. 

92% var kvinnor och 

medelåldern var 38 

år.  

 

 

Sjuksköterskor som 

arbetade ≥12 timmars 

arbetspass hade högre 

sannolikhet än de som 

arbetade ≤8 timmars 

arbetspass att uppleva 

utbrändhet i form av 

emotionell utmattning, 

depersonalisation och låg 

personlig uppfyllelse. 

Sannolikheten för de som 

arbetade arbetspass ≥12 

timmar jämfört med de 

som arbetade ≤8 timmar 

var även högre för att 

uppleva missnöjdhet med 

jobbet, schemaläggningen 

och dess flexibilitet och 

viljan att säga upp sig på 

grund av missnöjdhet 

med jobbet. 

 

 

Antal 

uppfyllda 

kriterier: 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/7 



 

 

 
 

 

 

Battle, C., 
& 
Temblett, 
P. (2018).  
  
Journal of 
the 
Intensive 
Care 
Society, 
19(3), 214-
218. 
 

Wales 
 

 
 
 
 
 

 

 

12-Hour 

nursing 

shifts in 

critical 

care: A 

service 

evaluati

on  

  

 

Syftet var att studera hur 

introduceringen av 12-

timmarspass för 

intensivvårdssjukskötersk

or påverkade resultatet av 

vårdgivare och 

omvårdnad n av patienter 

Kvantitatv 

prospektiv 

(framåtblickande) 

tvärsnittstudie där 

urvalet följdes under 

två år. Delar av 

personalen 

introducerades till 

12-timmarspass som 

jämfördes med den 

första perioden av 

studien där samma 

personal arbetar 8-

timmarspass. 

  

Resultatet 
inkluderade nivån av 
utbrändhet hos 
personalen, 
sjukfrånvaro, 
personskador och 
incidenter på 
avdelningen. 

150 sjuksköterskor 
från en 
intensivvårdsavdelni
ng i Wales med 28 
vårdplatser  under en 
tvåårsperiod. 

Resultatet visade att 
emotionell utmattning 
och depersonalisation 
minskade efter att de som 
arbetade 8 timmars 
arbetspass övergått till 12-
timmarspass (p < 0.05). 
  
Det fanns ej några 
signifikanta skillnader av 
antal kliniska incidenter, 
nivå av utbrändhet hos 
personalen, sjukfrånvaro 
och personskador mellan 
8 timmars arbetspass och 
12 timmars arbetspass. 
 

Antal 
uppfyllda 
kriterier: 
 Del 1: 4/4 
 Del 2: 7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
 

Bilaga 3.  

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?  Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt 

granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Hänger metod och syfte ihop?   Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?    Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i 

diskussionen?     Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?       

      Ja   Nej  



 

 

 
 

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

      Ja   Nej  

 

 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i 

Jönköping/henr 

 


