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Abstrakt 

 

Syfte med studien var att kartlägga och jämföra sjuksköterskors uppfattningar av två olika 

arbetstidsmodeller i relation till arbetstider, hälsa samt möjlighet till återhämtning. 

 

Bakgrund. Inom Hälso- och Sjukvården krävs effektivitet, färre personer ska utföra mer med 

bättre kvalitet till lägre kostnad. Inom VLL används arbetstidsmodeller för att ha 

kostnadskontroll, minska vikariebehoven och få bort övertid. Arbete dag, kväll och natt ger 

korta återhämtningsperioder med risk för ohälsa, minskad återhämtningstid med negativa 

konsekvenser som följd.  

 

Metod. Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med enkätsamling. Sjuksköterskor som 

arbetar i arbetstidsmodell 1 (n=50) och arbetstidsmodell 3 (n=50) som befann sig på 

arbetsplatser inom VLL vid besök under mars - maj 2013 ombads fylla i enkäterna. 

 

Resultat.  

Studien fann statiskt signifikanta skillnader mellan arbetstidsmodellerna i hur 

sjuksköterskorna trivs med arbetstiderna, var för trött att orka med familj, vänner och fritid 

och om de fick tid för återhämtning mellan arbetspassen. Sjuksköterskorna i modell 1 och 

modell 3 upplever hälsa. 

  

Slutsats. Större andel sjuksköterskor i modell 1 än modell 3 är nöjda med sina arbetstider och 

har mer tid för återhämtning.  

 

Implikation. Att kunna använda resultatet som underlag till framtida arbetstidslösningar och 

andra hälsofrämjande åtgärder. 

 

Sökord: schema, sömn, stress, skiftarbete, sjuksköterskor.  

Författarna valde att presentera studien utifrån den vetenskapliga tidskriften Journal of Nursing 

Management.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Aim  of the study was to identify and compare nurses' perceptions of two different models of 

working in relation to working hours, health and the possibility of recovery 

 

Background. Within the Health and Health Care requires efficiency, fewer people do more 

with better quality at lower cost. The VLL is working models for cost control, reduce temp 

needs and eliminate overtime. Work day, evening and night provides short recovery periods at 

risk of ill health, reduced recovery time, with negative consequences as a result. 

 

Methods. The study was conducted as a cross-sectional study of survey collection. Nurses 

working in the working model 1 (n = 50) and working model 3 (n = 50) who were at work in 

the VLL at visit only in March - May 2013 were asked to fill in questionnaires. 

 

Results. The study found statistically significant differences between working models of how 

nurses enjoy working, was too tired to cope with family, friends o leisure and if they had time 

to recover between shifts. The nurses in model 1 and model 3 is experiencing health. 

Conclusion.   Larger proportion of nurses in model 1 than model 3 are satisfied with their 

working hours and have more time for recovery. 

 

 Implication. Being able to use the results as a basis for future working arrangements and 

other health promotion. 

 

Keywords: schedule, sleep, stress, shift work, nurses. 
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