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ABSTRACT  
One of mans’ most basic needs is sleep, which we cannot live without. While sleeping, the body 

will recover through a variety of biological processes. If disturbances occur during sleep, our 

awakeness and daily functions will be affected. Sleep and awakeness are following a certain 

diurnal rhythm and disturbances in this rhythm may cause insomnia. Furthermore, it can effect 

our physical health and reduce performance. Disturbed sleep can be caused by irregular work 

hours or a stressful work situation. Rotating day shifts and night shifts seem to be one of the more 

disturbing factors on our sleep. The result can be fatigue during daytime and insufficienies in our 

cognitive functions that may reduce the quality of  the nursing skills. The main purpose of this 

study has been to look into the correlation between work hours, stress and sleep disturbances and 

to describe the effects of lack of sleep. We have also discussed the problems regarding how 

disturbed sleep can affect the professional work of a nurse. The method we have used is a study 

of literature of current research within the field.  
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INLEDNING 
 
Förr i tiden arbetade människor medan det var ljust och sov när det var mörkt. Idag ser det helt 

annorlunda ut, det är vanligare att bryta mot den biologiska klockan och vi sover istället när det 

finns tid.  Inom sjukvården arbetar många oregelbundna arbetstider, och de kan tidvis få problem 

med sömnen, speciellt om vilan mellan arbetspassen är kort. Både sömn och återhämtning blir 

lidande för den som har för lite vilotid. Individen kan uppleva störningar i sömnen och få 

problem med hälsan. Dessa förändringar i sömn- och vakenmönstret är inte förenliga med de 

fysiologiska och psykologiska förutsättningar människan har, och får därför konsekvenser. Vissa 

människor får för höga stressnivåer vilket gör att det blir svårt att sova. Nattarbetare kan ha svårt 

att sova på dagen, då en topp i dygnsrytmen förhindrar sömnen. Anspänning och stress inför att 

gå upp tidigt stör djupsömnen för dem som arbetar tidiga morgnar vilket försämrar 

sömnkvaliteten. Skiftarbetare kan utveckla störningar i ämnesomsättningen, och dessutom få 

problem med muskelvärk. I arbetet ger detta konsekvenser i form av dagtrötthet och försämrad 

prestationsförmåga. Den kognitiva förmågan försämras och ger problem med logiskt tänkande. I 

vårt framtida yrke som sjuksköterskor kommer även vi att beröras av detta, och eftersom det är 

ett intressant ämne ville vi titta lite närmare på hur sömnstörningar påverkar vår kropp och själ.  

 

 
BAKGRUND 
 

Sömn  
Sömnen är en komplicerad mekanism som i huvudsak regleras av tre faktorer; det grundläggande 

sömnbehovet, dygnsrytm och grad av aktivitet. Aktivitetsgraden är av betydelse på så sätt att för 

att kunna somna behöver människan inaktivitet, lugn och ro. Genom att gå till sängs och inta 

liggande ställning slappnar muskulaturen av. Tillsammans med tystnad och mörker gynnar detta 

insomnandet (Dehlin, 1990). För att kunna upprätthålla emotionell balans, psykisk och fysisk 

funktionsförmåga, effektiv vakenhet och dessutom god prestationsförmåga krävs god sömn. God 

sömn karaktäriseras av att vakna utvilad på morgonen och är en förutsättning för att känna det 

välbefinnande och uppnå den hälsa som behövs för att bidra till livskvalitet. Alla behöver sova ett 
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visst antal timmar per dygn och kortare sömn än fem timmar ger ingen fullständig återhämtning 

(Dehlin, 1990; Jönsson, 1995).  

 

Kännetecknande för sömnen är ett sänkt medvetande, vilket ger minskad reaktionsförmåga på 

impulser från omvärlden. Den kan brytas spontant då behovet av vila är tillfredsställt, eller via 

yttre stimuli såsom ljus och ljud. De första timmarna av sömnen är de viktigaste oavsett om 

sömnen sker under dagtid eller nattetid, det är då kroppen återhämtar sig. Sömn består av olika 

sömnstadier som följer varandra i ett bestämt mönster och övergången mellan stadierna sker 

gradvis. Variationer mellan de olika sömnstadierna kan registreras och särskiljas genom att 

studera hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av EEG – Electro Encefalo Gram (Jönsson, 1995). 

Sömnen delas in i två typer: NREM-sömn - Non Rapid Eye Movement och REM-sömn - Rapid 

Eye Movement. NREM-sömn delas i sin tur in i fyra olika stadier. Stadie ett och två innefattar 

den ytliga sömnen och kännetecknas av att blodtrycket liksom hjärtfrekvensen sjunker, 

tarmrörelserna ökar och andningen blir djupare. Under stadie tre och fyra djupnar sömnen, och i 

takt med detta förlångsammas EEG-vågorna, därför kallas denna sömn för SWS - Slow Wave 

Sleep (Åkerstedt, 2001; Jönsson, 1995). Under SWS, sker hos friska individer en kraftig 

insöndring av tillväxthormon. Detta anses bidra till återställande av hjärnans nervvävnad, tillväxt 

i organismen samt reparation av skador orsakade av sjukdom. REM-sömn karakteriseras av låg 

muskelaktivitet med periodvis uppträdande muskelryckningar. Den är starkt sammanlänkad till 

drömmar och tolkas som nödvändig för informationsbearbetning och minneskonsolidering – 

minnena binds samman och förstärks. Sömn präglas alltså av förändringar i aktivitetsnivån i 

många av kroppens system (Åkerstedt, 2001).  

 

 

Dygnsrytm  
Eftersom människans kropp är inställd på fysisk och psykisk verksamhet dagtid och 

vila/återhämtning nattetid, är regelbundna vanor och rutiner viktiga för att bibehålla en optimal 

dygnsrytm. Människans dygnsrytmer är stabila och högst påtagliga och anpassar sig endast 

långsamt till förändringar i omgivande miljö. Dygnsrytmen, den så kallade cirkadiska rytmen, 

med omväxlande aktivitet och vila, påverkas av dygnets variation mellan dag och natt, 

årstidsväxlingar, matvanor och det sociala livets olika faser (Dehlin, 1990). Det finns en balans 
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mellan de system som ökar respektive sänker vakenhetsgraden. Under kvällen och natten 

förändras flera av kroppens biologiska processer som bidrar till sömn. På morgonen ändras 

processerna på nytt och förbereder kroppen för vakenhet och aktivitet (Jönsson, 1995). Hormonet 

melatonin som bildas under natten har betydelse för att upprätthålla den naturliga dygnsrytmen. 

En bristfällig produktion av melatonin leder till sömnstörningar och humörpåverkan, och 

möjligen kan melatoninbrist leda till depression. Vid ändringar i dygnsrytmen kan tillförsel av 

melatonin medföra en snabbare anpassning till den nya dygnsrytmen (Dehlin, 1990). 

 

 

Omvårdnad och styrdokument 
Omvårdnad är sjuksköterskans karaktärsämne och dominerar sjuksköterskans yrkesfunktion. En 

relation mellan sjuksköterska och patient, där patienten möts med respekt, engagemang och 

empati visar på bra omvårdnad. Detta visas genom medmänsklig värme, aktivt lyssnande, 

deltagande och förståelse av andra människors upplevelser (Kirkevold, Nordvedt & Alvsvåg 

1994; Hanssen, 1997). Genom att i omvårdnadsarbetet använda sig av vetenskap och beprövad 

erfarenhet skall sjuksköterskan ansvara för att identifiera och tillgodose patientens behov, så att 

denne på bästa sätt kan anpassa sig till eller hantera sin situation, när förutsättningarna i livet 

ändras till följd av ohälsa (SOSFS 1993:17).  

 

Kvalitetsmässigt god omvårdnad i konkreta situationer bygger till stor del på sjuksköterskans 

förmåga att registrera variationer i patientens hälsotillstånd och sinnes stämning, oberoende av 

yttre tecken. Sjuksköterskans kompetens på detta område märks genom kroppshållning, tonfall 

och ögonkontakt. Detta kräver både kompetens, koncentration och intuition. Dessa är egenskaper 

som ligger till grund för den tillit och närhet som äkta omvårdnad består av (Dahl Andersen, 

1998). Värme och närhet måste prägla och genomsyra allt samspel mellan patient och 

sjuksköterska för att patienten inte skall känna sig som ett föremål, och tillsammans skapa en 

meningsfull relation i de omvårdnadssituationer de delar (Åkerstedt, 2001). 

 

Patientens behov styr vad omvårdnaden skall innehålla och den skall vara individuellt utformad 

för varje enskild patient i dennes specifika situation (Malmsten, 2001). Sjuksköterskan kan inte 

hjälpa patienten om hon inte klarar att ta ställning till de signaler som patienten förmedlar 
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subjektivt och objektivt. Genom att kombinera dessa kvaliteter med praktiska färdigheter kan 

goda rutiner för vården säkerställas i enighet med hälso- och sjukvårdslagen, som säger att vården 

ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att se till att 

patientens vård är av god kvalitet och att han får tillgodosett sitt behov av trygghet i 

behandlingen. Personalen skall ansvara för att omvårdnadsåtgärderna planeras, utförs och 

utvärderas på ett ändamålsenligt sätt (HSL 1982:763). Omvårdnadsåtgärder är de konkreta 

handlingar sjuksköterskan utför som utgår från omvårdnadsdiagnosen och är resultatet av den 

planering som tidigare gjorts. De skall vara målinriktade, genomtänkta, medvetna och baseras på 

praktiska och vetenskapliga kunskaper. Sjuksköterskan bör analysera och planera 

omvårdnadsåtgärderna innan omvårdnaden genomförs (Holmdahl, 1996). 

 

Arbetstidslagen (1996:360) skall ge den yrkesverksamma individen förutsättningar att utföra sina 

arbetsuppgifter utifrån den enskildes psykiska och fysiska förutsättningar, samt ange hur 

arbetstiden kan och skall disponeras för att både längden på arbetspassen och tiden däremellan 

skall stå i proportion till varandra och ge individen möjlighet till återhämtning. Enligt 

arbetstidslagen 13 § skall en person ha minst 24-timmars sammanhängande ledighet under varje 

sjudagarsperiod, samt minst 11-timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod. 

Eftersom sjuksköterskor ofta arbetar i skift och med oregelbundna arbetstider är det väsentligt att 

studera samband mellan arbetstider stress och sömnstörningar (Hellberg, 1996). 

 

 

SYFTE 
Syftet med arbetet var, dels att belysa samband mellan arbetstider, stress och sömnstörningar, 

dels att beskriva effekter av sömnbrist, samt diskutera hur störd sömn kan påverka 

sjuksköterskans yrkesfunktion. 

 

 

METOD 
Metoden för arbetet var en litteraturstudie. En litteraturstudie ger inblick i det valda området och 

sker genom sammanställning av litteraturen för att skapa förståelse för det aktuella område som 

studeras (Patel & Davidsson, 1994). Specifikt för en litteraturstudie är att svaren redan finns, 
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dessa ska dock identifieras och redovisas (Polite & Hungler, 1999). I detta arbete analyseras 

material om faktorer som ger upphov till sömnstörningar och vilka effekter de kan ge för 

sjuksköterskans förmåga att utöva sin yrkesfunktion och ge god omvårdnad. 

 

 

Datainsamling 
Litteratur söktes systematiskt via databaserna Cinahl, Science Direct och Pub Med. Artiklar som 

bedömdes vara relevanta för arbetet beställdes. För att undvika att beställa dubbletter av 

artiklarna då flera sökningar utfördes på samma sökord utfördes en manuell sortering. Artiklar i 

facklitteratur och vetenskapliga tidskrifter, utgivna som e-tidskrifter, togs fram via Internet 

genom Science Direct. Sökning efter e-tidskrifter och litteratur utfördes vid Högskolan 

Trollhättan/Uddevalla (HTU) i Vänersborg och vid sjukhusbiblioteket i Uddevalla. Övriga 

artiklar beställdes via HTU´s bibliotek eller biblioteket på Uddevalla sjukhus. Efter genomgång 

av artiklarnas referenslistor beställdes nya artiklar som kunde vara relevanta för arbetet. 

Artiklarna var skrivna på engelska och angivna sökord skulle finnas i artikelns titel eller abstract. 

Litteratur söktes systematiskt via databaserna. Sökord som användes var cognitive, insomnia, 

nursing, quality, shiftwork, sleep och stress.  

 

 

Urval och urvalskriterier 
Ett första urval skedde via titlarna. Ett andra urval gjordes genom att läsa artiklarnas abstract. 

Utifrån dessa valdes de artiklar ut som verkade överensstämma med syftet. Av totalt 34 artiklar 

valdes 18 att ingå i resultatet. De artiklar som uteslöts ansågs inte stämma överens med arbetets 

syfte. De artiklar som användes i resultatet var alla publicerade i vetenskapliga tidsskrifter med 

peer-rewied förfarande. För att uppfylla kriterier för vetenskaplighet ska en artikel bestå av 

abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion samt referenser (Backman, 1998). För att 

begränsa materialet användes inte artiklar utgivna tidigare än 1990. De artiklar som kom att 

användas i resultatet redovisas i Tabell 1, som ger en översikt över titel, syfte, metod och urval. 
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Artikelöversikt  
 

Tabell 1.  Översikt av de artiklar som utgör underlag för resultatet 

FÖRFATTARE/ ÅR 
ARTIKELNS TITEL 

SYFTE METOD URVAL 

Alapin et al. (2000). 
How is good and poor 
sleep in older adults and 
college students related 
to daytime sleepiness, 
fatigue, and ability to 
concentrate? 

Att prova hypotesen att personer som 
sover dåligt störs mer i sina dagliga 
funktioner än personer som sover bra. 
Studera vilka inskränkningar i dagliga 
funktioner stressade personer med dålig 
sömn upplever jämfört med personer som 
ej är stressade, och om längre tids 
sömnstörningar påverkar dagliga 
funktioner mer än kortare tids 
sömnstörningar. 

Kvantitativ 
enkätstudie  

194 äldre äldre jämfördes 
med 136 collegestudenter 
i Quebec, Canada. 

Axelsson et al. (1998). 
Effects of alterning 8-and 
12 hour shifts on sleep, 
sleepiness, physical 
effort and performance. 

Att jämföra 8 och 12 timmars skift med 
hänsyn till sömn, trötthet och fysisk 
ansträngning och prestation. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
sömndagböcker 

31 st. skiftarbetare i 
Stockholm. 

Edéll-Gustavsson (2001). 
Insufficient sleep, 
cognitive anxiety and 
health transition in men 
with coronary artery 
disease: a self report and 
polysomatic study. 

Att utforska möjliga samband mellan 
sömnkvalitet, kognitiva bekymmer samt 
effekterna av sömnstörningar på hälsan, 
dagliga funktioner och livskvalitet. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
 

Intervjuer och 
polysomnografi av 44 
män 45-70 år. 

Edéll-Gustavsson et al. 
(2002). 
Self reported sleep 
quality, strain and health 
in relation to perceived 
working conditions in 
females.  

Att undersöka självrapporterad 
sömnkvalitet, upplevd spänning och hälsa, 
i relation till arbetsförhållande. Förekomst 
av sömnstörning och daglig stress 
uppkommen från dålig sömn hos kvinnor 
med olika arbetstider. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

156 kvinnor i åldrarna 20-
59 år inom offentlig 
sektor i Sverige. 

Edéll-Gustavsson (2002). 
Sleep Quality and 
Responses to Insufficient 
Sleep in Women on 
Different Work Shifts. 
 

Att studera graden av kognitiva effekter 
på utmattning, humörförändringar och 
kroppsliga reaktioner på sömnbrist hos 
kvinnor. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

156 kvinnor med olika 
arbetsskift inom offentlig 
sektor.  

Gillberg et al. (1994). 
Sleep restriction and 
SWS-suppression: effects 
on daytime alertness and 
night-time recovery. 

Att bedöma effekterna av SWS-
minskningen på prestation och vakenhet 
under en vanlig dag. 

Kvalitativ 
intervjustudie  
  

Sömntester utförda på 
militärer. 
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Gold et al. (1992). 
Rotating Shiftwork, 
Sleep, and Accidents 
Related to Sleepiness in 
Hospital Nurses.  

Att undersöka arbetsschemans inverkan 
på sömncykel, trötthet och olyckor. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

Enkäter bland 878 
sjuksköterskor i 
Massachusetts. 

Martikainen et al. (2003). 
The impact of somatic 
health problems on 
insomnia in middle age. 

Att under ett år följa upp vilka effekter 
somatiska sjukdomar, psykologiska 
faktorer, levnadsvanor och livshändelser 
ger på sömnen. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

264 män och 362 kvinnor 
i Finland. 

Ohayon et al. (2002) 
Prevalence and 
consequences of sleep 
disorders in a shift 
worker population.  
 

Att undersöka effekterna på sömnen under 
tre olika arbetsskift; dagtid, roterande 
dagtid och/eller nattarbete. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

817 anställda vid ett 
psykiatrisk sjukhus i 
USA. 

Pilcher & Walters 
(1997). How Sleep 
Deprivation Affects 
Psychological Variables 
Related to College 
Students´ Cognitive 
Performance. 

Att undersöka vilka effekter 
sömnstörningar har på kognitivt utförande 
och effekterna av psykologiska 
förändringars påverkan på kognitvt 
utförande. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

44 collegestudenter i 
USA. 

Roth  (2001). 
Sleep and cognitive 
(memory) function: 
research and clinical 
perspectives. 

Att undersöka orsakssamband mellan 
sömn och kognitiva funktioner som 
åldrande, tankeverksamhet och sömn, 
drömprocessen och sömnen. 

Kvantitativ studie  Ett urval av representativ 
data analyserades vid en 
work shop om sömn och 
kognitiva funktioner i 
Mexico. 

Ruggiero (2003). 
Correlates of Fatigue in 
Critical Care Nurses.  

Att undersöka hur olika arbetsskift 
påverkar förekomst av kronisk trötthet  
och betydelsen av sömnkvalité, oro och 
depression i relation till kronisk trötthet 
bland kvinnliga 
intensivvårdsjuksköterskor . 

Kvantitativ 
enkätstudie  

Enkätundersökning bland 
3500 sjuksköterskor i 
USA. 

Tyson et al. (2002). 
Coping with 
organizational stress 
among nurses in 
Southern Ontario. 

Att utforska hur sjuksköterskor hanterar 
stress och om det finns någon strategi som 
reducerar arbetsstress. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

Sjuksköterskor på två 
sjukhus i Ontario. 

Vandeputte & De Weerd 
(2003). 
Sleep disorders and 
depressive feelings: a 
global survey with the 
Beck depression scale.  

Att fastställa förekomsten av depressiva 
känslor hos personer med olika 
sömnstörningar. 

Kvantitativ 
enkätstudie 

917 personer med 
diagnosticerade 
sömnstörningar av olika 
slag i ett 
sömnforskningscenter i 
Haag, Holland. 

Wallace & Vodanovich 
(2003). Workplace 
Safety Performance: 
Conscientiousness, 
Cognitive Failure, and 
Their Interaction.  

Att med två studier undersöka kognitiva 
bristers effekt på arbetsplatssäkerhet och 
arbetsplatsolyckor.  

Kvantitativ 
enkätstudie 

219 verkstadsarbetare och 
263 flygmekaniker i 
USA. 
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Åkerstedt et al. (1994). 
The subjective meaning 
of good sleep, an 
intraindividual approach 
using the Karolinska 
Sleep diary. 

Att bedöma vad som menas med god 
sömn genom subjektiv skattning. 

Kvalitativ studie 
med 
sömndagböcker 

Sömnstudier där 16 
kvinnor medverkade. 

Åkerstedt  et al. (2002a). 
Work load and work 
hours in relation to 
disturbed sleep and 
fatigue in a large 
representative sample. 

Att studera relationen mellan arbete och 
bakgrundsfaktorer å ena sidan och störd 
sömn, utmattning å den andra. 

Kvalitativ studie 
baserad på en- 
timmes intervjuer

58115 personer i ett 
nationellt urval under en 
20-års period i Sverige. 
 
 
 

Åkerstedt et al. (2002b). 
Sleep disturbances, work 
stress and work hours. 

Att undersöka det multifaktoriella 
sambandet mellan störd sömn och olika 
arbetsrelaterade faktorer och 
livsstilsfaktorer. 

Kvantitativ studie
sambandsanalys 

5720 friska kvinnor och 
män i storstadsområde i 
Sverige. 

 

Analys  
Analysens utformning är beroende av syftet. Det samlade materialet skall organiseras, 

struktureras och tolkas för att uppnå ett ändamålsenligt resultat (Backman, 1998). Utifrån syftet 

lästes, granskades, bearbetades och analyserades artiklarna av författarna. Materialet 

organiserades och strukturerades genom att olika färger användes för att markera faktorer 

respektive effekter inom de valda områdena. Författarna tolkade gemensamt det textmaterial som 

framkom för att se skillnader respektive likheter i materialet. För att uppnå en så hög validitet 

som möjligt har författarna diskuterat och analyserat kontinuerligt under arbetets gång vilket har 

lett fram till ett slutgiltigt resultat.  

 

 

RESULTAT 
 

Faktorer som kan ge upphov till sömnstörningar  

Sömn och arbetstider  
Oregelbundna arbetstider som exempelvis roterande dagskift och nattarbete har visat sig medföra 

omfattande och regelbunden sömnbrist (Åkerstedt, Fredlund, Gillberg & Jansson, 2002a; Edéll-

Gustavsson, 2002). I en studie av Axelsson, Kecklund, Åkerstedt och Lowden (1998) framkom 

att arbete med roterande dagskift gav större variationer i sömnmönstret än arbete dagtid, och ofta 
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orsakade uttalade sömnstörningar, som dessutom förvärrades av skiftändringar. Svårigheter att 

somna, samt fler uppvaknanden nattetid var vanligare än vid arbete dagtid. Inför varje 

morgonskift förkortades sömnen med ca 20 minuter i genomsnitt, jämfört med inför kvällsskiftet. 

Orsaken till detta ansågs vara försök att kompensera ett tidigt uppstigande på morgonen med att 

tidigarelägga sänggåendet kvällen före (Åkerstedt et al., 2002a).  

 

I studier av Axelsson et al., (1998) och Åkerstedt, Hume, Minors och Waterhouse (1994) där 

sömndagböcker använts, visades att de som sov under dagtid fick sin sömn förkortad med en till 

fyra timmar jämfört med om den skulle ha sovits under natten. Det framkom också att vid den tid 

då vakenhet krävdes, upplevdes en markant trötthet vilket även Ohayon, Lemoine, Arnaud-Briant 

och Dreyfus (2002) och Åkerstedt, Knutsson, Westerholm, Theorell, Alfredsson och Kecklund 

(2002b) kommit fram till. Gold, Rogacz, Bock, Tosteson, Baum, Speizer och Czeisler (1992) 

fann att för vårdpersonal hade dagtrötthet samband med en uttalad risk för arbetsrelaterade 

olyckor, då det krävdes uppmärksamhet och koncentration i de arbetsuppgifter som utfördes. Den 

biologiska klockan anpassar sig sällan mer än marginellt till nattarbete. Skälet ansågs vara att 

dagsljus motverkar en förändring av dygnsrytmen. Den biologiska dygnsrytmen är inställd på 

fysisk och psykisk verksamhet dagtid och vila/återhämtning nattetid. Arbete nattetid genomförs i 

stark konflikt med de biologiska förutsättningarna för arbete (Ohayon et al., 2002; Gold et al., 

1992). Trötthetens roll i samband med arbetsrelaterade olyckor bekräftas av rapporter där 

subjektiva upplevelser och laboratoriestudier använts. Hos nattarbetare kunde ett klart samband 

ses mellan arbetstid, trötthet och trafikolyckor som inträffade på väg från arbetet. Antalet 

arbetsrelaterade olyckor var dubbelt så stor hos dem som roterade eller arbetade natt jämfört med 

dem som arbetade dagtid (Åkerstedt et al., 2002a; Gold et al., 1992)  

 

 

Stress och sömnbrist  
Sambandet mellan sömnproblem och stress har visat sig vara tydligt inom vården, framförallt vid 

arbete med roterande skift och nattarbete (Edéll-Gustavsson, Kritz, Bogren 2002; Ohayon et al., 

2002; Åkerstedt et al., 2002b). Individuella förutsättningar, förhållningssätt, 

problemlösningsförmåga och kommunikationsförmåga visades ha betydelse i utvecklandet av 

stress i ett arbete med krävande arbetsuppgifter i kombination med dålig kontroll och tidspress 
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(a.a.). Arbetet i vård och omsorg medför stort känslomässigt engagemang i omvårdnaden av 

patienter, och i kontakten med deras anhöriga. Stress bland sjuksköterskor kunde härledas till 

arbetsbelastning i förhållande till tidsbrist och brist på resurser att utföra omvårdnadsuppgifter. 

Stress kunde också relateras till konflikter eller krav på arbetet eller i hemmet. Det kunde även 

bero på att sjuksköterskan inte fick vara delaktig i planering och beslutsfattande i den omfattning 

hon önskade. Nedskärningar och omorganisationer i verksamheten var ytterligare en källa till 

arbetsstress för sjuksköterskor (Tyson, Pongruengphant, Aggarwal 2002; Åkerstedt et al., 2002b). 

Ruggiero (2003); Åkerstedt et al., (2002b) och Tyson et al., (2002) fann i sina studier att när 

sjuksköterskorna befann sig i stressade situationer över vilka de inte hade någon kontroll, blev 

deras tankeprocess fastlåst, enkelspårig och ytlig och förmågan att utföra mentala uppgifter samt 

att lösa problem försvagades. Vid hög stress fick de svårare att motivera sig och engagera sig i 

omvårdnadsarbetet. Stressen innebar att hjärnan sysselsattes avsiktligt eller oavsiktligt med de 

aktuella problem som fanns, och ett oroligt sömnmönster uppkom av att hjärnan var överaktiv vid 

sänggåendet vilket gav en förlängd insomningstid. Resultatet blev en hög fysiologisk 

aktiveringsnivå även under sömnen, med höjd hjärtfrekvens, andningsfrekvens och insöndring av 

stresshormonerna adrenalin, kortisol och glukos (Åkerstedt et al., 2002a; Åkerstedt et al., 2002b). 

Enligt Vandeputte och de Weerd (2003) förberedde sig kroppen för en ”fäkta eller fly respons” 

vilket gav ett ökat antal uppvaknanden samt ytligare sömn och mindre REM-sömn. Det var 

framförallt stress och negativitet inför kommande dag och inte den gångna dagens upplevda 

stress som störde sömnen (Tyson et al., 2002). Individer med så höga krav på sig själva eller sin 

omgivning att de inte kunde sänka dem till en rimlig nivå, levde i en ständig oro/rädsla för att allt 

skulle raseras, och hade svårt att koppla av på fritiden. De fick problem med att somna, samt 

vaknade oftare. Därigenom fick de sin djupsömn störd, och kroppens förmåga till återhämtning 

blev mindre. Åkerstedt et al., (2002a) menar att detta är ett klassiskt sätt för sömnstörningar att 

debutera på. 

 

 

Effekter av sömnbrist 
 

Kroppsliga effekter  
Fysiologiska effekter av sömnbrist har studerats av Åkerstedt et al., (2002b). Resultatet visade att 
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måttlig sömnbrist, upp till två dygn utan sömn, påverkade kroppens basala funktioner obetydligt. 

Hormonerna adrenalin, noradrenalin, cortisol och thyroideahormon visade inga eller endast 

obetydliga nivåförändringar. Hjärtfrekvens och blodtryck var stabila, kroppstemperaturen var 

normal och den fysiska prestationsförmågan påverkades inte av upp till 30 timmar utan sömn. 

Störd eller förkortad sömn kan leda till aktivering av det stressreglerande systemet och 

ämnesomsättningsmässiga förändringar som liknar dem vid ökad ämnesomsättning (Martikainen, 

Partinen, Hasan, Laippala, Urponen, & Vouri, 2003). Till exempel sänktes insöndringen av 

testosteron kraftigt, samtidigt som insöndringen av stresshormonet kortisol och TSH ökade (TSH 

stimulerar thyroideahormonerna, vilka påverkar värmeproduktionen, längdtillväxten, utveckling 

av CNS, ledningshastigheten i nervsystemet och sympatiska nervsystemet på olika sätt) (Edéll-

Gustavsson, 2002). Forskning av Åkerstedt et al., (2002a) och Axelsson et al., (1998) har visat att 

de flesta kan prestera nästan normalt under någon eller ett par minuter, dock märks sömnbristen 

tydligt redan efter 3-4 minuter i en monoton situation och efter två sömnlösa dygn är 

prestationsförmågan i botten och insomningsrisken ständigt närvarande.  

 

Martikainen et al., (2003) visade i sin studie att en veckas framkallad sömnbrist kunde ge ökad 

hjärtaktivitet, ökad kortisolinsöndring, högt blodtryck, ökad glucosintolerans och nedsatt 

insulinkänslighet samt förändringar som liknar dem vid tidig typ II diabetes. Om sömnstörningen 

pågick under en längre tid ändrades sömnmönstret och kroppens förmåga till återhämtning 

försämrades. Resultatet blev negativa förändringar i både ämnesomsättning och hormonbalans 

samt gav besvär i form av huvudvärk, nackstelhet, muskelvärk, mag-, tarm- och ryggbesvär. 

Ytterligare exempel på hur kroppen kunde reagera var nedsatt smärttröskel, sänkt prestations- 

förmåga och försämrad egenomsorgsförmåga (Edéll-Gustavsson, 2002; Edéll-Gustavsson et al., 

2002). De första timmarna av sömnen, då kroppen återhämtar sig, visade sig vara de viktigaste, 

oavsett när på dygnet sömnen infaller. Personer som systematiskt väcktes under REM-sömn, tog 

igen den förlorade sömnen redan nästa natt. Detta tolkades som att den kroppsliga tröttheten och 

återhämtningen hade första prioritet vid återhämtning av sömnförluster (Åkerstedt et al., 2002a; 

Åkerstedt et al., 2002b). 
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Effekter på prestationsförmågan 
Gillberg och Åkerstedt (1994) beskrev i sin studie hur brist på sömn påverkade kroppen på olika 

sätt, främst genom att energi och psykiska resurser sinade, vilket bidrog till att arbetsuppgifterna 

upplevdes som en belastning. Omdömet sviktade, uppmärksamheten, kroppskontrollen, 

koncentrationsförmågan och kognitiva förmågor försämrades. Reaktionstiden blev längre och 

förmågan att hålla sig vaken minskade. Drivkraften att utföra arbetsuppgifterna på ett riktigt och 

säkert sätt underminerades, vilket även Alapin, Fichten, Libman, Creti, Bailes, & Wright (2000) 

har funnit. Det var svårt att gå ner i varv, humöret påverkades, och oro blandades med irritation. 

Följden kunde bli att individen kände nedstämdhet och blev mindre kapabel att känna empati och 

medkänsla (Roth, Costa e Silva, Chase 2001). 

 

Förmågan till motoriskt utförande är känslig för förlust av, eller störningar i stadie II-sömn. 

Redan efter en natts sömnbrist fann Åkerstedt et al., (2002b) en tydlig sänkning av 

prestationsförmågan. I vissa fall om uppgiften inte var för stor, motverkades detta genom 

individens egen ansträngning. Vid arbete med en krävande övervakningsuppgift kan 

prestationsförmågan sjunka med 20-50 procent, enligt Roth et al., (2001). Gränsen för en mätbar 

försämring gick vid tre till fyra timmars minskning av sömnen, men även en minskning med två 

timmar gav negativa effekter om det upprepades flera nätter i rad. Jämförelsevis gav en gradvis 

minskning av sömnmängden ner till fem timmar per natt små effekter på prestationsförmågan, 

men däremot en påtaglig ökning av upplevd trötthet (Åkerstedt, 2002; Roth et al., 2001). Vid 

sömnsvårigheter minskade motståndskraften mot stress och gav en ökad sårbarhet för fysiska och 

psykiska sjukdomstillstånd. Vissa människor blev känsliga för yttre stimuli som för andra inte 

hade någon betydelse alls (Wallace & Vodanovich, 2003; Edéll-Gustavsson et al., 2002). Vid 

experimentellt framkallad sömnbrist uppträdde EEG-förändringar och beteendeförändringar. 

Sömnbristen gav negativa effekter på humöret med dysterhet och håglöshet som följd. 

Trötthetskänsla under dagen upplevdes, samt svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet och 

tankeförmåga. Oavsett vilken tid på dygnet individen sov, så var det antalet timmars sömn, som 

var avgörande för individens vakenhetsnivå (Wallace & Vodanovich, 2003; Gillberg & 

Åkerstedt, 1994). 
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Kognitiva effekter 
REM-sömnen anses nödvändig för informationsbearbetning och minneskonsolidering, en 

insortering av det som upplevts, setts och hörts under dagen, då minnen binds samman och 

förstärks (Roth et al., 2001). Förmågan till kognitivt utförande är känslig för brist på REM- sömn. 

Kognitiv oförmåga kunde uppvisas i form av mycket små förändringar vid trötthet som till 

exempel försämrat minne, till de betydligt svårare förändringarna vilka hindrade individen från 

att ta till sig ny information eller minnas nya saker (Edéll-Gustavsson, 2002; Roth et al., 2001; 

Edéll-Gustavsson, 2001; Pilcher & Walters, 1997). 

 

Prestationsförmågan hos sjuksköterskor med god respektive dålig sömn har utvärderats i en 

studie av Edéll-Gustavsson (2002) där det framkom att brister i den kognitiva förmågan kunde 

visa sig genom försämringar av det semantiska minnet som tar fram tidigare inlärt material. 

Dessa brister påverkar förmågan att ta beslut och att resonera logiskt. Enligt Wallace och 

Vodanovich (2003) fick sjuksköterskorna ett enklare språk, försämrad perceptionsförmåga, deras 

motoriska förmåga försämrades, och de led av brist på energi. Detta styrks av Axelsson et al., 

(1998) och Gold et al., (1992). Enligt Pilcher och Walters (1997) och Gold et al., (1992) kunde 

den förväntade kognitiva försämringen hos sjuksköterskor med sömnstörningar ses tydligt. 

Reaktionstiden var förlängd och deltagarna presterade betydligt sämre på kognitiva tester än de 

som inte hade sömnstörningar. Anmärkningsvärt var att sjuksköterskorna själva uppskattade sin 

koncentrationsförmåga och sina prestationer högre än vad resultatet visade. Fynden visar att 

individer med insomnia inte själva var medvetna om de negativa effekter sömnstörningar kunde 

ge på de kognitiva förmågorna (Pilcher & Walters, 1997). 

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var dels att belysa samband mellan arbetstider, stress och 

sömnstörningar, dels att beskriva effekter av sömnbrist, samt diskutera hur störd sömn kan 

påverka sjuksköterskans yrkesfunktion. För att finna vetenskaplig litteratur som tar upp orsaker 
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till och effekter av störd sömn användes sökorden insomnia, kvalitet, omvårdnad, sömn och 

sömnstörningar. Resultatet av denna sökning med svenska sökord gav inga träffar. I 

fortsättningen användes enbart engelska sökord. Dessa var insomnia, nursing och sleep. De 

artiklar som påträffades handlade till största delen om sömnens betydelse för patienten och då 

detta inte var relevant för syftet kompletterades sökningen med sökorden cognitive, quality, 

shiftwork och stress. Polit och Hungler (1999) betonar vikten av att ha ett fåtal sökord, vilket 

författarna är medvetna om. Författarna tvingades dock bortse från detta då antalet artiklar i den 

första sökningen med engelska sökord inte gav tillräckligt underlag att bygga ett resultat på. 

Underlaget till denna studie har varit begränsat, dels för att det varit svårt att hitta artiklar om 

vilka effekter sömnbrist kan ge, dels har författarna satt som en begränsning att använda utgivet 

material från och med 1990 för att använda senaste forskningen. Det finns ett flertal faktorer som 

kan ge upphov till sömnstörningar. Författarna har valt att bygga sitt resultat på faktorerna 

arbetstider och stress, för att begränsa arbetet. Det har varit svårt att hitta studier som enbart 

fokuserar på hur sjuksköterskan fungerar vid sömnbrist. Författarna anser att resultat av studier 

som fokuserar på andra yrkesområden än sjuksköterskans kan generaliseras till sjuksköterskan, 

då de handlar om hur människan hanterar brist på sömn. För att ge läsaren en tydlig överblick av 

de artiklar som resultatet bygger på, skapades en artikelöversikt. Det material som användes 

anses av författarna ha ett innehåll som var relevant för denna studies syfte.  
 

 

Resultatdiskussion 

 

Faktorer som kan ge upphov till sömnstörningar 
I flertalet studier har det framkommit att hos sjukvårdspersonal är oregelbunden arbetstid och då 

framförallt roterande dagskiftsschema den största orsaken till störd sömn (Åkerstedt et al., 2002a; 

Edéll-Gustavsson, 2002). Genom att inte rotera schemat medsols blir följden att sömnen påverkas 

negativt och ger uttalade sömnstörningar (Åkerstedt, 2001). I de studier som användes i resultatet 

märktes en stor samstämmighet bland forskarna angående sömnstörningars uppkomst vilket 

författarna anser stärker resultatet. De artiklar resultatet baserats på belyser de faktorer som ger 

upphov till sömnstörningar och vilka effekter detta kan få i utförandet av omvårdnadsarbete. 
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Författarna har valt att ta med några punkter där Åkerstedt (2001) beskriver hur sömnen kan 

förbättras, se bilaga 1.  

 

Roterande dagskift är det som mest används inom vården. Det är vanligt med upplägget; först ett 

kvällsskift som följs av ett morgonskift. Effekterna av denna schemaläggning blir att det inte 

finns tillräckligt med tid för att hinna varva ner eller sova ut ordentligt, vilket en sjuksköterska 

kan behöva för att kunna utföra ett bra arbete. Torbjörn Åkerstedt som är en av de ledande 

sömnforskarna vid IPM (Institutet för Psykosocial Medicin) på Karolinska institutet i Stockholm, 

har påtalat de negativa effekter som uppkommer genom att arbeta så kallat motsols skift. Istället 

föreslår han att arbetspassen roteras medsols. Ett dagskift följt av ett kvällsskift nästa dag ger 

tillräckligt med dygnsvila och minimerar störningarna i den biologiska dygnsrytmen. Åkerstedt et 

al., (2002a) förordar bland annat utspridd ledighet, få nattskift och få långa pass i följd. Dessa 

tankegångar ligger helt i linje med de förslag som tagits fram om 11 timmars sammanhängande 

vila mellan arbetspass i arbetstidslagen (Hellberg, 1996). Författarna anser att det behövs en stor 

omorganisation inom vården för att ett optimalt arbetsklimat ska kunna uppnås och riskerna 

minimeras. Det finns dock vårdpersonal som menar att ett arbetsschema som läggs medsols 

försämrar kontinuiteten i vården, då patienten får träffa ny personal varje morgon. Motståndare 

till förändringar i arbetstiden anser att den planering och framförhållning som sjuksköterskan 

försöker ha störs och att de får svårare att bygga upp en relation till patienten då kontinuiteten av 

vården bryts. 

 

En av de viktigare frågorna när det gäller trötthet, är säkerheten i arbetet. Studierna visade att en 

sänkning av prestationen kommer under de tidiga morgontimmarna, just innan nattpersonalen går 

av sitt skift. Dessa sjuksköterskor är därför mer känsliga och mer utsatta för risken att begå fel 

eller att råka ut för olyckor på sin arbetsplats. I en studie av Ohayon et al., (2002) visar det sig att 

sjukhuspersonal som arbetar med någon form av skiftarbete rapporterar det dubbla antalet 

arbetsrelaterade olyckor jämfört med den personal som arbetar enbart dagtid. Ett flertal studier 

(Edéll-Gustavsson et al., 2002; Ohayon et al., 2002; Åkerstedt et al., 2002b) uppmärksammade 

sambandet mellan sömnproblem och stress vid roterande skift och nattarbete. Stress orsakade 

uppmärksamhetssänkning samt skapade ett slags ”tunnelseende”, vilket gjorde att sjuksköterskan 

tappade fokus och kunde uppfattas som oengagerad. Dessutom medförde det att den stressade 
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sjuksköterskan lättare kunde missa adekvat information, vilken hade behövts för att utföra ett bra 

omvårdnadsarbete och ta säkra beslut (Setterlind & Larsson, 1994). Något som definitivt 

påverkade säkerheten på arbetsplatsen och kvaliteten på omvårdnaden var tidspress och ökade 

arbetskrav som kunde göra att sjuksköterskan i mindre utsträckning använde sig av 

säkerhetsåtgärder, rätt utrustning och arbetsteknik (Kirkevold et al., 1994; Gold et al., 1992).  

 

Författarnas egna funderingar är om stress bland sjukvårdspersonal skulle kunna vara en effekt av 

att patienter och deras anhöriga har så stora förväntningar på vården. Det är idag inga svårigheter 

att få fram medicinsk fakta till exempel via Internet, vilket gör att patienterna är mer pålästa och 

kräver mer när de söker vård. Kraven på sjuksköterskan ökar, samtidigt som hon/han känner sig 

mer pressad och får svårare att kunna leva upp till förväntningarna från arbetskollegor och 

patienter samt till de egna förväntningar som sjuksköterskan har på sig själv (Edéll-Gustavsson et 

al., 2002). Detta har även Arnetz (1998) uppmärksammat och han tar dessutom upp att 

sjuksköterskan oavsett hur hon/han känner sig, ska vara kunnig, effektiv och tillgänglig för dem 

hon vårdar. Dessa krav och förväntningar hänger säkerligen omedvetet över sjuksköterskan hela 

arbetspasset men även på fritiden. Detta leder förstås till att hon/han har svårt att varva ner och 

stressar upp sig inför kommande arbetsdag vilket i sin tur ger sömnstörningar och ytterligare 

stress. Reducerad sömnkvalitet ger ökad emotionell belastning, vilket minskar motståndskraften 

mot stress och ökar sårbarheten mot fysiska och psykiska sjukdomstillstånd (Edéll-Gustavsson et 

al., 2002).  

 

 

Effekter av sömnbrist 
Resultatet visade att måttlig sömnbrist inte gav några egentliga fysiska effekter utan det krävdes 

en längre tids sömnbrist för att uppvisa fysiologiska förändringar. Däremot visar resultatet tydligt 

att arbete nattetid leder till trötthet som tar lång tid att hämta sig ifrån.  Oregelbundna arbetstider 

rubbar dygnsrytmen, stör sömnen, ger förändrade matvanor men även värk i nacke och rygg, 

(Martikainen et al., 2003). Författarna har märkt att det finns hälso- och sjukvårdspersonal som 

går omkring med ständig värk i nacke och axlar. En del har problem med magen. I studier av 

Åkerstedt et al., (2002a) och Ohayon et al., (2002) framkom att sjukskrivningar och då 

framförallt långtidssjukskrivningar har ökat. Kan detta vara en effekt av att det är många kvinnor 
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som arbetar i vården och att kvinnor oftast har inställningen att inte stanna hemma på grund av 

värk. Det verkar som om kvinnor är för lojala mot sina arbetskollegor istället för att tänka på sitt 

eget välmående. Detta är en reflektion författarna har gjort under arbetets gång, vilket 

överensstämmer med vad Åkerstedt et al., (2002a) tar upp i sin studie. 

 

Andra effekter som kunde ses i resultatet var förhöjt blodtryck, ökad insöndring av hormoner och 

i vissa fall nedsatt insulinkänslighet (Martikainen et al., 2003). Det har i media lyfts fram att 

diabetes typ II har ökat genom att våra kostvanor har ändrats. Utifrån vad som framkommit i 

studien väcktes frågan om sömnstörningar spelar en roll i ökningen av typ II diabetes. Författarna 

är eniga med Rööst och Nilsson (2002) som anser att beslutsfattarna i samhället och respektive 

arbetsgivare måste vara med och ta ansvar för det här problemet. Satsning på att förebygga 

långtidssjukskrivning är en bättre lösning än att investera i kortsiktig rehabilitering. 

Sömnstörning under en längre tid gav en förändring i sömnmönstret som gjorde att det blev 

svårare att somna på kvällen och att det blev vanligt med nattliga uppvaknanden. För 

sjuksköterskan kan detta innebära att hon känner sig trött och orkeslös under dagen när hon skulle 

behöva vara pigg och alert för att orka med sitt arbete. En direkt följd av brist på djupsömn är 

extrem trötthet och oförmåga till återhämtning. Detta försätter kroppen i ett stresstillstånd som 

gör det ännu svårare att sova. Åkerstedt (2001) har visat att utbrändhet har samband med sömn 

och stress.  Den fysiska prestationsförmågan försämras snabbt vid sömnbrist, och detta kan ställa 

till bekymmer när det krävs fysisk ansträngning i arbetet med lyft och förflyttningar av patienter.  

Resultatet visar att sömnbrist påverkar kroppen på olika sätt, bland annat med sviktande 

uppmärksamhet och sänkt koncentrationsförmåga (Gillberg & Åkerstedt, 1994). Det kan kopplas 

ihop med vad Gold et al., (1992) visar i sin studie, att trötthet hos sjuksköterskor, i synnerhet hos 

dem i början av sin yrkeskarriär, i större utsträckning leder till misstag vid 

läkemedelsadministrering än hos erfarna sjuksköterskor. En sänkning av koncentrationen 

kommer redan på morgonen och nästa efter lunch vid 14 – 16 tiden. Dessa tidpunkter 

sammanfaller ofta med den tidpunkt då sjuksköterskan ska dela mediciner, vilket i sin tur gör att 

risken att göra fel ökar (Ternov, 1998). En trött sjuksköterska har inte den förmåga till eftertanke, 

som innebär att undersöka, tänka igenom och överväga vilket alternativ som är det bästa, och har 

därför svårare att fatta ett bra beslut.  I sådana här situationer kan det vara av vikt att tänka på det 

som Ternov (1998) kommit fram till om sjuksköterskans säkerhet i sin yrkesroll. 
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Situationsuppmärksamheten gör anspråk på begränsade kognitiva resurser som snabbt förbrukas. 

Då dessa är känsliga för yttre störningar är det inte förvånande att sjuksköterskan förlorar 

uppmärksamheten i medicinska beslutssituationer som karaktäriseras av att vara 

störningsbelastade. För att ytterligare stärka säkerhetsaspekten utifrån både sjuksköterskan och 

patienten krävs god kvalitetskontroll i vården. Detta uppnås genom att arbetet bedrivs utifrån de 

styrdokument som finns för verksamheten och att dokumentation utförs på ett ändamålsenligt 

sätt. God omvårdnad kräver att sjuksköterskan kan förstå hur patienten upplever sin situation och 

att de tillsammans kan skapa en meningsfull relation i omvårdnadssituationen. En förutsättning 

för att detta ska vara möjligt är att sjuksköterskan har möjlighet och förmåga att kommunicera 

med patienten och dennes anhöriga.  

 

Roth et al., (2001) anser att REM-sömnen är av vikt för det kognitiva utförandet. Brist på REM-

sömn kan leda till att sjuksköterskan får svårt att ta till sig och minnas information. Detta kan 

ställa till problem i vården för både sjuksköterskan och patienten. De kognitiva bristerna hos en 

sjuksköterska med sömnstörningar kom att framträda tydligt i resultatet. I och med att kognitiva 

brister påverkar förmågan att ta beslut och förmågan till logiskt tänkande ger det direkta effekter i 

sjuksköterskans arbete. Vid hög arbetsbelastning är det av vikt att hon/han kan ta beslut om vad 

som ska prioriteras. Vid läkemedelsordinationer är det av betydelse att sjuksköterskan bland 

annat kan resonera logiskt för att kunna avgöra om ordinationen är skälig. När sjuksköterskor 

deltog i en studie av Pilcher och Walters (1997) där den kognitiva förmågan sattes på prov, 

visade resultatet att den kognitiva förmågan försämrades markant vid sömnbrist. Då 

sjuksköterskorna efter testerna fick göra en subjektiv uppskattning av sin kognitiva förmåga, 

upplevde de själva att de presterat bättre än vad de egentligen gjorde. Detta visar tydligt hur svårt 

det är att märka när kroppen börjar visa symtom på trötthet, och att det egna psyket tror sig klara 

av mer än vad som verkligen är fallet.  

  
 
Konklusion  
Det material författarna fann som var kopplat till sjuksköterskans arbete i relation till sömn och 

stress visar att det är mängden djupsömn som har betydelse för sömnens kvalitet. Svårigheter att 

somna, störd sömn och utmattning kan ge försämrad sömnkvalitet. För sjukvårdspersonal kan 
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detta betyda ökad risk för stress samt ökad känslighet för både fysiska och psykiska störningar 

hos sjukvårdspersonal. När en persons stresströskel ökar, är det troligt att handling och reaktioner 

sker enligt gamla invanda mönster, även om de inte längre är effektiva. De psykosociala 

effekterna av stress kan också resultera i förlust på motivation vilket kan leda till att 

sjuksköterskan inte kan ge patienten den uppmärksamhet han/hon behöver. Att arbeta med 

roterande dagskift kan orsaka markanta sömnstörningar. En konsekvens av detta kan bli att 

sjuksköterskorna känner sig trötta på arbetet, och de är troligtvis mer utsatta för arbetsrelaterade 

olyckor och har högre sjukfrånvaro.   

 
 

Framtida forskning  
Resultatet har visat att det finns ett stort behov när det gäller hur sömnbrist och stress på 

arbetsplatsen påverkar sjuksköterskans roll. Författarnas förhoppning är att mer forskning utifrån 

ett omvårdnadsperspektiv kommer att bedrivas framöver, eftersom sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete påverkas av för lite sömn/vila, och hennes välbefinnande är oerhört viktigt för 

patientens omvårdnadskvalitet. Vidare anser författarna att det är av betydelse att undersöka hur 

en förändring av schemaläggning skulle kunna inverka på ett förbättrat sömnmönster för 

vårdpersonalen. Författarna anser att det skulle vara intressant att följa upp denna studie med en 

enkätundersökning om hur sjuksköterskorna själva ser på sambandet mellan störd sömn och den 

påverkan det har på deras omvårdnadsarbete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

REFERENSLISTA 
 

Alapin, I., Fichten, C., Libman, E., Creti, L., Bailes, S., & Wright, J. (2000). How is good and 

poor sleep in older adults and college students related to daytime sleepiness, fatigue and ability to 

concentrate. Journal of Psychosomatic Research 49; (5), 381-390. 

 

Arnetz, B. (1998). Riskhantering i sjukvården. Lund: Studentlitteratur. 

 

Axelsson, J., Kecklund, G., Åkerstedt, T. & Lowden, A. (1998). Effects of alternating 8- and12- 

hour shifts on sleep, sleepiness, physical effort and performance. Scandinavian Journal of 

Environ Health 24; (3), 62-68. 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahl Andersen, I. (1998). Patient och sjuksköterska - samspel, upplevelse och identitet.  I N. J. 

Kristoffersen (red.). Allmän omvårdnad del II. Stockholm: Liber.  

 

Dehlin, O. (1990). Behandling av sömnstörningar i öppen vård. Upjohn AB, Partille. 

 

Edéll-Gustavsson, U. (2001). Insufficient sleep, cognitive anxiety and health transition in men 

with coronary artery disease: a self-report and polysomnographic study. Journal of Advanced 

Nursing. 37; (5), 414-422. 

 

Edéll-Gustavsson, U. (2002). Sleep Quality and Responces to Insufficient Sleep in Women on 

Different Work Shifts. Journal of Clinical Nursing. 11; (2), 280-289. 

 

Edéll-Gustavsson, U., Kritz, E., Bogren, K. (2002). Self-reported sleep quality, strain and health 

in relation to percived working conditions in females. Scandinavian Journal of Caring Scinece. 

16; 179-187. 

 

Gillberg, M. and Åkerstedt, T. (1994). Sleeprestriction and SWS-suppression: effects on daytime 



21 

alertness and night-time recovery. Journal of Sleep Research. 3, 144-151. 

 

Gold, D., Rogacz, S., Bock, N., Tosteson, T., Baum, T., Speizer, F. & Czeisler, C. (1992). 

Rotating shiftwork, Sleep and accidents. Related to sleepiness in hospital nurses. American 

Journal of Public Health. 82; (7), 1011-1014. 

 

Hanssen, I. (1997). Patient och sjuksköterska - samspel, upplevelse och identitet. I N. J. 

Kristoffersen (red.). Allmän omvårdnad del II. Stockholm: Liber.  

 

Hellberg, A., red. (1996). Arbetstidslagen. Solna: Arbetarskyddsstyrelsen. Solna. 

 

Holmdahl, B. (1996). Patienten och du. Förhållningssätt i omvårdnad. Stockholm: Liber. 

 

HSL 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Jönsson, T. (1995). Sömn – faktorer som påverkar sömn under sjukhusvistelsen. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kirkevold, M., Nordvedt. F., & Alvsvåg, H. (1994). Klokhet, omdöme och skicklighet. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Malmsten, K. (2001). Etik i basal omvårdnad – i någon annans händer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Martikainen, K., Partinen, M., Hasan, J., Laippala, P., Urponen, H. and Vouri, I. (2003). The 

impact of somatic health problems on insomnia in middle age. Sleep Medicine. 4; (3), 201-206. 

 

Ohayon, M., Lemoine, P., Arnaud-Briant, V., & Dreyfus, M. (2002). Prevalence and 

concequences of sleep disorders in a shiftworker population. Journal of Psychosomatic Research. 

53; (1), 577-583. 

 

Patel, R., Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 



22 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Stockholm. 

 

Pilcher, J. J., Walters, A. S. (1997). How Sleep Deprivation Affects Psychological Variables 

Related to College Students´ Cognitive Performance. Journal of American College Health. 46; 

(3), 26-35. 

 

Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). Nursing research - principle and methods. Philadelphia: 

Lippincott. 

 

Roth, T., Costa e Silva, J. A. & Chase, M. H. (2001). Sleep and cognitive (memory) function: 

research and clinical perspectives. Sleep Medicine. 2; (5), 379-387. 

 

Ruggiero, J. (2003). Correlates of Fatigue in Critical Care Nurses. Research in nursing & Health. 

26; 434-444. 

 

Rööst, M., Nilsson, P. (2002). Sömnbesvär – ett folkhälsoproblem. Läkartidningen 99; (3), 154-

157. 

 

Setterlind, S., & Larsson, G. (1994). Om konsten att hantera sitt liv. Del I Handbok i 

stresshantering Stockholm: Vårdförbundet SHSTF  FoU- rapport nr 41.   

 

SOSFS 1993:17. Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Ternov, S. (1998). Människor och misstag i sjukvården. Lund: Studentlitteratur. 
 

Tyson, P., Pongruenphant, R., Aggarwal, B. (2002). Coping with organizational stress among 

hospitalnurses in Southern Ontario. International Journal of Nursing Studies. 39; (4), 453-459. 

 

Vandeputte, M. & de Weerd, A. (2003). Sleep disorders and depressive feelings: a global survey 

with the Beck depression scale. Sleep Medicine. 4; (4), 343-345. 



23 

 Wallace, J. C., & Vodanovich, S. J. (2003). Workplace Safety Performance: Conscientiousness, 

Cognitive Failure, and Their Interaction. Journal of Occupational Health Psychology. 8; (4), 316-

327. 

 

Weinger, M. & Ancoli-Israel, S. (2002). Sleep Deprivation and Clinical Performance. JAMA 287; 

(8), 955-957. 

 

Åkerstedt, T., Hume, K., Minors, D. & Waterhouse, J. (1994). The meaning of good sleep: a 

longitudinal study of polysomnography and subjective sleep quality. Journal of Sleep Research. 

3, 152-158. 

 

Åkerstedt, T. (2001). Sömnens betydelse för hälsa och arbete - fakta och goda råd. AIT Falun 

AB. 

 

Åkerstedt, T., Fredlund, P., Gillberg, M. & Jansson, B. (2002a). Work load and work hours in 

relation to disturbed sleep and fatique in a large representative sample. Journal of Psycosomatic 

Research. 53; (1), 585-588. 

 

Åkerstedt, T., Knutsson, A., Westerholm, P., Theorell, T., Alfredsson, L., & Kecklund, G. 

(2002b). Sleepdisturbances, workstress and workhours. Journal of Psycosomatic Research. 53; 

(3), 741-748. 

 

 



 

Bilaga 1 
 

Förbättra sömnen 

 
1. Försök att så ofta som möjligt gå till sängs vid samma tid, och även om nattsömnen varit 

dålig gå upp i vanlig tid på morgonen, för att inte rubba dygnsrytmen och sova dåligt 

nästa natt också. 

 

2. Ett par timmar före sänggåendet kan det vara bra att varva ner, släck ner ljuset till 

mysbelysning. 

 

3. Ät inte middag för sent, för mycket fettrik mat håller igång matsmältningen under natten. 

Försök undvika kaffe, coca-cola och te som innehåller uppiggande koffein. 

 

4. Regelbunden motion förstärker djupsömnen.  

 

5. Använd en bra säng och sänk temperaturen i sovrummet . 

 

6. Ha mörkt i sovrummet och försök att inte tända ljuset för att se på klockan. Även ett par 

minuters ljus kan stänga av sömnhormonet. 

 

7. Ha ett block bredvid sängen skriv ner tankarna som far runt i huvudet, somna sedan ifrån 

dem med gott samvete. 

 

8. Går det inte att somna, låt bli att försöka. Ligg kvar och tänk på vad skönt det är att vila 

istället. 

 

Åkerstedt, T. (2001)
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