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Sammanfattning En stor del av personalen inom Hälso- och Sjukvården har sin 

arbetstid förlagd till natten. Vi vet idag att det är mycket ogynnsamt 
att arbeta nattetid och att det höjer risken att utveckla flera 
sjukdomar. Nattarbete och roterande skiftarbete stör och påverkar 
den naturliga dygnsrytmen i kroppen. Kan vi hjälpa kroppen att 
anpassa sig bättre till nattskiftsarbete med hjälp av ljusterapins 
effekter? Ljusterapi är, vad vi känner till idag, en säker behandling 
med få eller inga biverkningar. Den är lätt att administrera, relativt 
billigt och flexibel att utföra. Det optimala verkar vara, enligt vår 
nuvarande kunskap, att få ljusterapibehandling intermittent under 
nattpasset, kombinera detta med att använda sig av mörka 
solglasögon när man tar sig hem samt sedan att lägga sig att sova så 
snart som möjligt efter hemkomsten i ett mörkt rum. Ljusterapi 
hjälper speciellt inför längre perioder av nattpass men har också en 
mycket god effekt på att återställa den inre klockan till dag-
dygnsrytm igen efter avslutad nattperiod. Ljusterapibehandling visar 
sig hjälpa även mot problem med ett förtidigt uppvaknande, som är 
ett vanligt fenomen vid nattarbete, och effekten av behandlingen 
kan kvarstå i upp till en månad. Den positiva höjningen av 
funktionsnivån som även inträffar kan också kvarstå så länge. 
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Inledning 
 
En stor del av personalen inom Hälso- och Sjukvården har sin arbetstid förlagt till natten. Vi 
vet idag att det är mycket ogynnsamt att arbeta nattetid och att det höjer risken att utveckla 
flera sjukdomar (1). Koncentrationsförmågan är försämrad, misstag begås lättare och det 
innebär även risk för felbehandling av patienterna. Arbetstiderna är just nu ett aktuellt ämne 
med tanke på införandet av de nya EU-reglerna i Sverige. Nattarbetstiden är i nuläget 
undantaget – det är dock ett av de längsta och möjligen det mest ogynnsamma arbetspasset 
(2).  
 
Jag har ett intresse av att se vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för den här 
personalgruppen. Vi har idag kunskap om hur ljusterapibehandlling kan vara till nytta för 
skiftarbetare och människor med årstidsbunden depression, en diagnos som är relativ vanliga i 
nordliga länder med begränsad tillgång till dagsljus periodvis. Kan vi hjälpa kroppen att 
anpassa sig bättre till nattskiftsarbete inom slutenvården och våra faktiska arbetsförhållanden 
med hjälp av ljusterapins effekter? 
 
 
 

Litteraturgenomgång 
 

Fysiologi 
Ett antal faktorer av både fysiologisk och psykologisk art spelar in på kroppens naturliga 
dygnsrytm, på engelska kallad “circadian rhythm” (latin: circa = about, dies = day) (3). Den 
naturliga dygnsrytmen är en del av och en respons på olika rytmer i naturen som påverkar allt 
levandes vardag ex. årstidsväxlingar och tidvattnets rytmiska växlingar. Den mest 
framträdande rytmen torde vara växlingen mellan ljus och mörker som baseras på vårt avstånd 
till solen och jordens rotation kring sin axel. Vi påverkas under var 24 timmars period av den 
växlande ljusintensiteten och temperaturen i vår omgivning. Som en del i detta har människan 
ett väl utvecklat inre styrsystem för att bibehålla stabilitet och god funktion. Hypothalamus 
styr grundläggande faktorer som kroppstemperatur, sömn, vila-aktivitetsgrad och hunger i en 
regelbunden 24-timmars process (20-28tim) (4). Den är dock anpassningsbar mot yttre stimuli 
för att kunna låta oss interagera med vår omvärld, inte minst socialt. Under normala 
omständigheter, det vill säga aktiviteter på dagtid och sömn nattetid, är den inre dygnsrytmen 
i fas med naturens 24- timmars cykel (5). Människan har dock en förmåga att kunna påverka 
denna cykel för att kunna möta yttre krav från sin omgivning. Olika faktorer har olika 
förmåga att påverka oss och de har i litteraturen fått namnet zeitgebers (tyska: time giver), 
man har identifierat och befäst flera olika faktorer som kan verka som zeitgebers exempelvis 
måltider, vila/aktivitet, sömn/vakenhet (6). De är dock svaga zeitgebers i jämförelse med 
solljus eller artificiellt ljus med ljusstyrka mellan 7000-13000 lux. Melatonin som utsöndras 
från tallkottkörteln är dock den starkaste faktorn, melatonin sänker kroppstemperaturen och 
inducerar sömn. Centrala nervsystemet styr utsöndringen av melatonin som stiger nattetid för 
att få oss att somna och låta kroppens inre organ förstå att den lugnare vilo- och 
reparationsfasen inletts. Måltider, sociala aktiviteter och växlingar mellan vila och aktivitet är 
dock även de viktiga faktorer för att inte låta den inre klockan glida ifrån 24-timmars rytmen. 
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Utan dessa faktorer hade den inre klockan varit benägen att dra ut på dygnet till att innefatta 
fler timmar i sin cykel och det hade så småningom gjort att människan kom i otakt med övriga 
periodiska växlingar (6).  
 
Människan är av naturen ett “dagdjur”, vi är helt enkelt inställda fysiologisk på att vara aktiva 
under dygnets ljusa timmar och sova nattetid. Om vi fortlöper att ha en obalans mellan 
omvärldens dygnsrytm och den egna kan det leda till att vi utvecklar svåra sömnbesvär, så 
kallade circadian rhythm sleep disorders (CRSD). Även en person som själv anser sig vara en 
nattmänniska och inte tycker att arbeta nattetid istället för att sova påverkar henne negativt, 
visar upp en inkomplett dygnsrytms anpassning. Melatonin, cortison och tyroidea 
stimulerande hormon (TSH) värdena påverkas på ett negativt sätt. Predisponerade personer 
kan också utveckla klinisk depression. Det finns också en väl dokumenterad ökad risk att 
utveckla kardiovaskulära sjukdomar på grund av förändrad glukosomsättningen och 
lipidprofil. Vi ser också en ökad risk att utveckla bröstcancer, gastro-intestinala sjukdomar 
och dysfunktion inom reproduktionsförmågan. (1).  
 
Nattarbete och roterande skiftarbete stör och påverkar den naturliga dygnsrytmen i kroppen. 
För nattarbetaren innebär den ökade aktiviteten nattetid att man är ur rytm med den inre 
kroppsklockan vad gäller kroppstemperatur och andra inre biologiska rytmer. Var gång 
kroppen skall återanpassa sin nattarbetsrytm till den naturliga dygnsrytmen återanpassar sig 
de inre rytmerna också med olika hastigheter, rytmerna blir desynkroniserade. Sömn/vakenhet 
anpassar sig exempelvis snabbare än kroppstemperaturen och vila/aktivitet anpassar sig 
snabbare än vissa andra fysiologiska funktioner. Även utsöndringen av natrium och kalium 
påverkas om vi avviker från vår förprogrammerade dygnsrytm (7). Många fysiologiska rytmer 
fluktuerar inför olika perioder av vila och/eller aktivitet. Kroppstemperaturen, 
cortisolnivåerna och melatoninnivåerna ändras inför förberedelse till uppvaknande eller 
insomnande. Exempelvis börjar cortisolnivån stiga inför den nya dagens aktiviteter runt 
klockan 04 för att nå sin topp ungefär klockan 06. Kroppstemperaturen börjar sakta stiga efter 
det att den varit som lägst någon gång mellan klockan 02-04 för att kunna möta den nya 
dagens behov. Kvällstid sjunker även kroppstemperaturer ganska hastigt ungefär två timmar 
innan man känner sig som sömmigast. Melatonin, som stiger i mörker, anses vara det 
hormonliknande substans som inducerar sömnen hos människan.  
 
Vid utvärdering av 12 timmars nattskift fastslogs att den självskattade vakenheten hos 
sjuksköterskor sjönk kraftigt runt kockan 03-06, med uppenbar risk för försämrad 
patientsäkerhet (8). Nattsjuksköterskornas sömnvanor mättes med hjälp av Wrist Actigraphy 
(Ambulatory monitoring) före, under och efter avslutat nattskift. Även då man hade möjlighet 
till kortare sovstund under natten sågs en signifikant skillnad i vakenhet under efternatten (8). 
Fortsättningsvis har också bilkörning hem från nattskiftet visat sig vara förbundet med förhöjd 
olycksrisk enligt tester utfört i simulator. Nattskiftsarbetarna avvek i testerna med klart 
förhöjd risk att hamna utanför körfältet, ha förlängt stängda ögon vid blinkningar och 
upplevde en förhöjd egenskattad sömnighet (9). 
 
När nattarbetaren försöker sova på dagtid blir sömnen kortare och mer fragmenterad, 
permanent nattskift är starkt associerat med konstant sömnbrist. Den totala sömntiden är 
mellan 15-20 % kortare än för en dag/eftermiddagsarbetare. I siffror ca 4-6 timmars sömn 
jämfört med 7-9 timmars för icke nattarbetare. Sömnen är även av lägre kvalitet när man 
jämför REM/non-REM inbördes förhållande och kvantitet. Människor är givetvis olika 
känsliga för de påfrestningar som nattskiftsarbete ger och det kan även variera beroende på 
vilken social situation man befinner sig i för tillfället, vilka familjeomständigheter man har, 
arbetsbelastningen och schemavariationer (6). 
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Försök har utförts för att urskilja om ljusbehandling skulle kunna påverka den fysiologiska 
responsen och man fann redan 1990 att ljusbehandling gav en signifikant förbättring av 
upplevd vakenhet och kognitiv förmåga (10). Samt om man exponeras för dagsljus under 
hemfärden så försvåras adaptionen till nattskift. Mätvärdena som användes då var 
kroppstemperatur, kortisolkoncentration,, utsöndringshastighet via njurarna samt man 
använde VAS-skalan för att uppskatta upplevd vakenhet och kognitiv förmåga. Dessa är de 
mätvärden många studier använder sig av även idag.  
 
Som nattarbetare bör man vara medveten om vilka riskerna för den egna hälsan är samt ha en 
möjlighet att skaffa sig information om hur man på bästa sätt kan motverka dessa. 
Arbetsgivaren har en skyldighet att minimera risken för skador och ohälsa hos sin personal. 
CRSD kan ge både psykiska och funktionella besvär, feldiagnos och underbehandling är 
vanligt då kunskapen om de här fenomenen ofta brister (3). Även om det idag inte är helt 
befäst finns det en tendens i studiematerial att nattsjuksköterskor också har en högre risk för 
utbrändhet än dagsjuksköterskor (11).  
 
I en studie som inkluderar 3237 skift- och nattarbetare verkar det som att man får en 
långsiktig nedsättning av det verbala minnet och ens förmåga att utföra uppgifter på tid. Den 
kognitiva förmågan tycks vara irreversibelt nedsatt efter längre tids skift/nattarbete, då man 
utvärderar och utför tester fyra år efter avslutat natt- eller skiftarbete. Den neuro-psykologiska 
förmåga försämras även ju mer skiftarbete man utsätts för (antal år)(12).  
 
 

Ljusterapi 
Ljusterapi är en av de främsta melatonin suppressorerna och CRSD påverkbara behandlingar 
vi har tillgång till. De statistiska parametrarna vid ljusterapi är ljusstyrkan, ljusstrålarnas 
längd, hur länge patienten vistas i klarljus och vilken tid på dagen behandlingen ges. 
Ljusstyrkan anges vanligen i lux, en enhet som korrigerar det ljusspektrum som träffar ögat. 
Som jämförelse kan nämnas att ljuset inomhus vanligtvis har en styrka på mindre än 500 lux, 
medan det utomhus kan variera från 1000 till 5000 lux vid molnigt väder och uppgå till 50000 
lux eller mer en sommardag när solen står som högst på himlen (13). 
 
Den normala "ljusdosering" som tidigare använts vid studier av ljusterapi har uppgått till 2500 
lux under en till två timmar per dag, men de senaste studierna har uppvisat effekter redan vid 
en halv timmes vistelse i ljus på 10000 lux. På grund av att det är mer praktiskt att ge kortare 
behandlingar varje dag har ljus med lysrör på 10000 lux blivit standarden för klinisk 
ljusterapi. Det finns som vi kommer att finna i nedanstående studier delade meningar om 
behandlingstidens längd. Ljusstrålarnas längd eller typen av ljuskälla (glödlampa, lysrör) är 
inte lika viktigt som ljusstyrkan, men vitt ljus kan vara effektivare än ljus med kortare strålar. 
Vanliga biverkningar av ljusterapi som konstaterats hos patienter vid kliniska försök är 
ögontrötthet eller synstörningar (19-27 procent), huvudvärk (13-21 procent), upphetsning eller 
en känsla av "upptändhet" (6-13 procent), illamående (7 procent), svettning (7 procent) och 
dåsighet (6-7 procent) (13). Dessa biverkningar är i allmänhet svaga och försvinner med tiden 
om ljusdoseringen minskas. Även hypomani eller mani har angetts som ovanlig, men allvarlig 
biverkning av ljusterapi.  
 
Besök hos ögonläkare rekommenderas för patienter som har följande riskfaktorer för skador 
på näthinnan vid ljusterapi: 
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1. Konstaterad sjukdom på näthinnan eller ögonsjukdom (till exempel lossnad näthinna, 
retinis pigmentosa, en grupp sjukdomar på näthinnan som anses ärftliga och som kan leda till 
bland annat inskränkt synfält och pigmentförskjutningar samt ögonvinkelglaukom eller grön 
starr. 
2. Organiska sjukdomar som påverkar näthinnan (till exempel diabetes mellitus). 
3. Tidigare gråstarrsoperation där den starromvandlade linsen avlägsnats. 
4. Medicinering som gör en person känslig för ljus.  

• litium  
• fentiaziner, såsom tioridaziner (antipsykotiska medel som lindrar illamående)  
• klorokin (mot malaria)  
• hematoporfyriner (används vid fotodynamisk terapi vid cancer)  
• 8-metoxipsoralener (används vid UVA- och UVB-ljusbehandling vid psoriasis)  
• melatonin  
• johannesört  

5. Hög ålder på grund av större risk för degenereringar i ögat. 
 
 

Forskning om ljusterapi 
Även vid relativt enkla nattscheman, normal längd på arbetspasset (10-12tim) under några 
sammanhängande nätter, syns en mätbar fördröjd reaktionsförmåga (14). Vid test sjönk 
antalet korrekta svar på frågor och förmågan att korrekt utföra uppgifter ju större kraven blev 
och desto svårare frågorna blev (14). Här existerar således en potentiell risk för både patienter 
och personal, som kräver vår uppmärksamhet. Vid en studie bedriven av Cavallo kunde man 
se en sänkning på upp emot 41 % av snabbhet i tanken (15). Efter 12 tim arbete ökar risken att 
begå medicinska felsteg eller tillfogas stickskada två gånger jämfört med ett åtta timmars skift 
(5). 
 
I genomsnitt ökar risken för felsteg på arbetet med 6 % andra natten, 17 % tredje natten och 
36 % fjärde natten (16). Att medvetandegöra risker är ett första steg till förändring och 
förbättring. Nattarbete inom slutenvården kommer alltid att existera så grunden till problemet 
kan inte tas bort utan vi behöver strategier att hantera belastningen personalen utsätts för. Man 
kan motverka en del av tröttheten nattetid och förhindra i alla fall vissa felsteg om 
sjuksköterskan känner till och tillämpar olika metoder, man bör också ha rätt till och utnyttja 
“power napping” (20-30 min). Kort sovstund under arbetstid och intag av koffein har en 
direkt prestations- och vakenhets höjande effekt under natten (17). Tester har utförts med en 
planerad sovstund á 40 min kl 03, därefter följer under natten och efter avslutat arbetspass 
fyra olika tester; bilkörning, insättande av perifer venkateter, minnestest och 
humörprofilering. Resultatet visar en klar skillnad mellan gruppen som fått sova jämfört med 
kontrollgruppen, till interventionsgruppens fördel (18). När det finns möjlighet ska arbetet 
planeras så att de mest krävande arbetsuppgifterna förläggs till “förnatten”. Det är i klinisk 
verksamhet givetvis inte möjligt att skapa optimala förutsättningar och förutse 
händelseutveckling och patientförsämring men där vi har en möjlighet att själva planera och 
påverka kan man genom att se över rutinerna möjligen förändra till det bättre. Detta kräver 
dock att vi analyserar vår verksamhet och söker efter just arbetsuppgifter som kanske utan 
egentlig anledning utförs nattetid (5). 
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Glädjande är dock att inläggning av patienter nattetid på medicinsk intensivvårdsavdelning 
inte är associerat med högre dödlighet eller längre sjukhusvistelse, vilket fastslås av en 
retrospektiv kohort-studie över 5 år som utförts i USA och inbegrep 6034 patienter (19). 
 
Vi har kunskapen om de hälsorisker som föreligger vid natt och skiftarbete. Det optimala vore 
om arbetsgivaren tog ett direkt personalansvar och erbjöd utbildning för de anställda i hur 
man på bästa sätt kan motverka riskerna och uppdaterar personalen med jämna mellanrum. 
Det finns flertalet faktorer som har stor betydelse för hur vi kommer att kunna hantera 
nattskiftsarbetet. Genom att lyfta fram dem för personalen tydliggör vi riskerna och öppnar 
troligen en möjlighet till djupare reflektion över den egna situationen. Fem huvudpunkter kan 
lyftas fram; individuella karakteristika (ålder, sjukdomar, sömnvanor), hemmiljö (partner, 
barn, sovmiljö), sociala- och samhälleliga faktorer (status, transport, pendling), arbetsmiljön 
(lokaler, ljus, arbetsbörda, stress) samt schema (6).  
 
Den dygnsrytmstörningen som är relevant i sammanhanget kallas “shift work sleep disorder” 
dvs skiftarbetes sömnstörning. Den störningen skiljer sig från övriga CRSD då den inte har 
som orsak en primär endogen obalans utan utvecklas då man försöker sova på en för kroppen 
mer ogynnsam tidpunkt. Diagnostiska kriterier inbegriper symtom som insomnia, uttalad 
trötthet, ökade besvär i samband med nattarbete. Den totala sömntiden är under en veckas tid 
minst tio timmar färre än hos en genomsnittlig dagarbetare. Kroppen påbörjar en sakta 
återgång till dagrytm då nattpassen är över, med en hastighet av 90 min/dygn (mäts med hjälp 
av melatoninnivåerna), men många nattarbetare lyckas inte med denna återställning, främst på 
grund av att de utsätter sig för dagsljus på väg hem från arbetet. Uttalade morgonmänniskor 
har också större svårigheter med att återanpassa sig, högre ålder, krävande familjeansvar och 
lång resväg är alla predisponerande faktorer för anpassningssvårigheter. Ljusterapi under 
nattskiftet har visats sig påverka både återanpassning till dagtid och förbättrar den kognitiva 
förmågan, man understryker dock vikten av att undvika att utsätta sig för solljus under färden 
hem på morgonen. Tillskott av melatonin har inte gett några mätbara resultat, däremot finns 
en viss förhöjning av vakenheten under natten genom intag av koffein (4). 
 
Utpräglade morgonmänniskor kan ha svårare att anpassa sig till nattskift då man inte får 
samma effekt av ljusterapibehandling på deras melatonin och kortisolnivåer, enligt en 
undersökning utförd på 32 män under två nattskift (20). Personlighetstyperna delades in i tre 
olika subgrupper; utpräglade morgonmänniskor, utpräglade nattmänniskor och en grupp utan 
läggning åt något utav hållen. Man fann en signifikant skillnad i respons hos gruppen 
utpräglade morgonmänniskor vilket skulle indikera att de har ett försämrat utgångsläge 
generellt vad gäller att anpassa sig kroppsligen till permanent nattskift. Man kan genom att 
schemalägga arbetsskiften noggrant hjälpa kroppen att styra in dygnsklockan för att bättre 
kunna hantera arbete nattetid men det går inte att ställa om den inre klockan helt till nattarbete 
(21). Exakt hur dygnrytmen anpassar sig är fortfarande idag inte helt känt.  
 
Ljusterapi är, vad vi känner till idag, en säker behandling men få eller inga biverkningar som 
är lätt att administrera, relativt billigt och flexibel att utföra (22). Det optimala verkar vara, 
enligt vår nuvarande kunskap, att få ljusterapibehandling intermittent under nattpasset, 
kombinera detta med att använda sig av mörka solglasögon när man tar sig hem samt sedan 
att lägga sig att sova så snart som möjligt efter hemkomsten i ett mörkt rum (23). Betydelsen 
av att verkligen använda sig av mörka solglasögon bekräftas genom Eastmans undersökning 
(24). Den naturliga sänkning av kroppstemperaturen som inträder på efternatten skall helst 
förskjutas till att inträffa någon gång direkt efter avslutat pass, d.v.s. ca kl 07:30, detta kan 
man åstadkomma med hjälp av ljusterapin (25). Redan 1991 fann forskare att ljusterapi 
mellan midnatt och kl 04 kunde förskjuta sänkningen av kroppstemperatur (26). Ljusterapi 
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hjälper speciellt inför längre perioder av nattpass men har också en mycket god effekt på att 
återställa den inre klockan till dag-dygnsrytm igen efter avslutad nattperiod (27). 
Ljusterapibehandling visar sig hjälpa även mot problem med ett förtidigt uppvaknande, som 
är ett vanligt fenomen vid nattarbete, och effekten av behandlingen kan kvarstå i upp till en 
månad. Den positiva höjningen av funktionsnivån som även inträffar kan också kvarstå så 
länge (28).  
 
Nattskiftsarbete har befästs ge en nedsatt vakenhet och prestationsförmåga, det ger också en 
sömnbrist räknat i antal timmar jämfört med dagtidsarbete och ger hälsokomplikationer över 
tid (29). Den totala sömntiden är sänkt hos nattarbetare och man har ett “minus på 
sömnkontot”. Om man motarbetar detta och lyckas få ett högre antal sömntimmar totalt, kan 
en del av de slitningar som den förskjutna dygnsklockan ger upphov till motverkas till viss del 
(30). 
 
Försök pågår också att använda melatonin som läkemedel att styra dygnsrytmen (31). Men 
detta är dock fortfarande en kontroversiell behandlingsmetod, en del forskning har visat på 
goda resultat men det verkar inte som vi idag kan se något kvarstående resultat efter varken 
längre eller kortare tid (32)  
 
 
 

Evidens för förändring 
 
Nedan följer en kort genomgång av tre utvalda artiklar som har undersökt circadian rhythm 
sleep disorders, olika tidsintervall för ljusterapi, användandet av mörka solglasögon, 
undvikandet av solljus generellt under hemtransport samt melatonin sekretion. Artiklarna är 
bedömda och poängsatta utifrån Carlsson & Eiman´s bedömningsmall för studier med 
kvantitativa metoder (33). Poängsättningen är en sammanställning av delarna abstrakt, 
introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser. Metoddelen tar störst del av 
poängsättningen följt av resultat- och diskussionsdel. Maxpoäng är 48 vilket således 
representerar 100%. Evidensgrad I representerar 80%, grad II 70% samt grad III 60%.  
 
 
 Crowley, SJ., Lee, C., Tseng, CY., Fogg, LF., Eastman, CI. Combinations of bright 

light, scheduled dark, sunglasses, and melatonin to facilitate circadian entrainment to night 
shift work. L  Biol Rhythms. 2003 Dec;18(6):513-23 (25) 
 
Olika kombinationer av intervention användes för att förskjuta dygnsrytmen för att underlätta 
anpassningen att arbeta på natten och sova dagtid. Deltagarna i undersökningen (n=67) 
utsattes för fem simulerade nattskift i följd (kl 23-07) och sov sedan i hemmet i mörklagda 
rum. De använde mörka solglasögon vid alla utevistelser under dagtid. Deltagarna fick 
antingen melatonin eller placebo strax innan sänggående. Under nattskiftet utsattes man för 
intermittent ljusterapi alternativt vistelse i rum med svagt ljussken. Sammanlagt fanns sex 
konstellationer av grupper. Rekommendationen man kom fram till var att man för bästa 
möjliga anpassning bör utsättas för ljusterapi under själva nattskiftet, använda så mörka 
solglasögon som möjligt under transporten hem på morgonen samt gå till sängs så snart som 
möjligt i ett mörklagt sovrum efter hemkomst. Man fann inget stöd för att tillskott av 
melatonin hade någon effekt på dygnsanpassningen. 
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Evidensgrad på artikeln blev grad II (72,3%). Metodval och metodbeskrivning var relevant, 
urvalet av deltagare var i och för sig högt men medelåldern var något låg för att vara 
representativ (medelålder 22 år). Bortfall fanns ej beskrivet inte heller diskuterades några 
etiska aspekter. Resultatbeskrivning och tolkning är bra, frågeställningen besvaras, likaså 
diskussionen av egenkritik och felkällor. Man anknyter även till tidigare forskning och 
kommenterar inom vilket område det finns behov av ytterligare undersökningar. 
 
 
 Dumont, M., Benhaberou-Brun, D., Paquet, J. Profile of 24-h light exposure and 

circadian phase of melatonin secretion in night workers. J Biol Rhythms. 2001 Oct; 
16(5):502-11. (34) 
 
30 permanent nattskiftsarbetande sjuksköterskor deltog i undersökningen för att se om man 
kunde fastslå om andelen ljus som personen ifråga utsattes för innan man startade 
nattskiftsarbetet hade någon inverkan på hur väl man klarade av att anpassa sin dygnsrytm 
under arbetspassen. Sjuksköterskorna bar ett mätinstrument på handleden under tre hela dygn 
för att få en profil på hur mycket ljus de utsattes för. Deltagarnas urin testades sedan varannan 
timme under 24 timmar för melatoninkoncentration, man kategoriserade härmed in dem i 
grupper som uttalade morgonmänniskor, nattmänniskor och en medelgrupp.  Slutsatsen var att 
personens uttalade dygnsrytm före nattskiftet har inverkan på hur lätt man kan anpassa sig, 
den kan sedan förstärkas genom exponering för ljus. 
 
Evidensgrad på artikel blev grad II (70,2%). Metodval och metodbeskrivning var relevant och 
urvalet av deltagare representativt (medelålder 36 år). Bortfall var ej diskuterat, inte heller 
etiska aspekter. Resultatbeskrivningen och tolkningen av resultat var tydlig och god. Man 
anknöt även till tidigare forskning och diskuterade egenkritik och felkällor. Slutsatsen 
överensstämde med resultatet. 
 
 
 Yoon, IY., Jeong, DU., Kwon, KB., Kang, SB., Song, BG. Bright light exposure at night 

and light attenuation in the morning improve adaptation of night shift workers. Sleep. 2002 
May 1;25(3):351-6. (35) 
 
För att föra ut kunskapen i klinisk verksamhet genomfördes en studie som inbegrep 12 
nattsjuksköterskor, under 12 dygn, där de utsattes för omväxlande endast rumsljus (4 dygn), 
ljusterapi (4 dygn), ljusterapi och solglasögon under resan hem (4 dygn), cross-over design. 
Upplevd nattlig vakenhet självskattades med visuell analog skala med två timmars intervall 
mellan klockan 24-06, liksom en datordesignad test för reaktionsförmåga. Sömnen 
registrerades med hjälp av bärbar Mini-Motionlogger Actigraph. Slutsatsen i studien var att 
bäst påverkan på vakenhet under natten och förbättring av sömnen på dagen fick man av 
kombinationen ljusterapi och solglasögon under hemfärden. 
 
Evidensgrad på artikel blev grad III (65,9%), metodval och metodbeskrivning var relevant 
och utförlig, urvalet var något begränsat med endast 12 deltagare. Bortfall var ej medtaget och 
några etiska aspekter diskuterades ej. Resultatbeskrivningen var tydlig och frågeställningen 
blev besvarad. Tolkning av resultatet och problemanknytningen var god och knöts till tidigare 
utförd forskning. Slutsatserna överensstämde med resultatet. 
 
 
Med stöd från ovanstående artiklar tycker jag det finns tillräckligt mycket evidens för 
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ljusterapins positiva påverkan på vår kognitiva förmåga och förskjutning av vår 
förprogrammerade dygnsrytm, för att vi ska kunna gå vidare och utnyttja behandlingen för 
nattarbetare. 
 
 
 

Förslag till förbättring  
 
 
Ljusterapi är en behandlingsmetod som är väl värd att utnyttja för att hjälpa kroppen att 
anpassa sig bättre till nattskiftsarbete och våra faktiska arbetsförhållande. Min tanke är att gå 
vidare för att pröva ljusterapin i klinisk verksamhet och utröna om det går att uppskatta någon 
skillnad i upplevd vakenhet och koncentrationsförmåga hos nattarbetande personal samt 
identifiera skillnad i sömnvanor och sömnkvalitet efter behandling med ljusterapi i direkt 
anslutning till nattpassets start. Mina antaganden bygger på hypoteser som inkluderar att 
nattarbetare har sänkt koncentrationsförmåga och vakenhet under efternatten, att nattarbetare 
så småningom utvecklar störda sömnvanor, att långvarigt nattarbete ger ökade besvär samt att 
ljusterapi motverkar fysiologiska svar på störd dygnsrytm. Nattarbetarna upplever sig många 
gånger vara en isolerad och ibland eftersatt personalgrupp varför placeboeffekten av att 
hamna i fokus även bör beaktas. 
 
Min tanke är att erbjuda 15-20 permanent nattarbetande sjuksköterskor och undersköterskor 
på Medicinkliniken på Helsingborgs lasarett, ljusterapibehandling i direkt anslutning till 
nattpassets start. Behandlingen pågår en timme och målet är att varje person ska få tio 
behandlingar under den schemaperiod som försöket pågår (fem veckor). Inför första 
behandlingen kommer deltagarna att få besvara en enkät som kartlägger kön, ålder, antal år 
som nattarbetare men även självskattad vakenhet under natten, upplevda sömnsvårigheter, 
användandet av insomningshjälpmedel, självskattad problemlösningsförmåga och 
koncentrationsförmåga. Efter avslutad behandling besvaras nästa enkät där vakenhet, 
sömnvanor m.m återigen skattas. Jag tänker använda mätinstrument enligt samma gradering 
som används på VAS-skalan då upplevd självskattad vakenhet med hjälp av VAS har använts 
i större studier med gott resultat (36) och det är ett enkelt instrument att använda för den som 
bedriver studien då värderingen direkt kan överföras till en siffra. I analysen av materialet 
kopplas enkät 1 och 2 ihop med varandra för att se om det finns tendenser till att vissa 
problem eller effekter är knutna till exempelvis antalet år som nattarbetare. Studien beräknas 
vara helt färdig i januari 2008. 
 
Jag har fått godkänt att utföra studien från chefssjuksköterskan på avd 44/HIA, hon har i sin 
tur förankrat detta hos verksamhetschef. Han är positiv till ansökan om bidrag från FoU-
enheten samt till en regional etikprövning, om det bedöms nödvändigt, och har önskemål om 
att studien ska kunna genomföras under hösten 2007. Ansvarig överläkare på psykiatriska 
kliniken har gett sitt godkännande och områdeschefen på dito klinik har godkänt användandet 
av ljusterapilokalerna. Jag har kontakt med den sjuksköterska som är ansvarig för 
ljusterapibehandlingen på dagtid. Vid studiebesök har jag blivit informerad om att tio 
personer kan få behandling samtidigt, jag har även fått den praktiska informationen om hur 
behandlingen skall skötas. 
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Personlig kontakt är tagen med berörda chefer på Medicinklinikens avdelningar för att 
förbereda dem och informera dem om att studien snart ska starta, de har alla även blivit 
informerade direkt av verksamhetschefen under ledningsmöte. Enkät som skall användas före 
och efter behandlingen är granskade och testade av tre olika sjuksköterskor på kliniken. Råd 
har även givits av statistiker för att kunna använda statistiska analysinstrument om så blir 
fallet under granskningen av materialet. 
 
De etiska problem jag skulle kunna tänka mig är den bristande anonymitet som uppstår då 
deltagarna befinner sig i samma rum under behandlingstiden. Jag tror dock inte att det är ett 
problem av betydelse då alla är där under samma förutsättningar och det inte existerar någon 
kontrollgrupp som är utvald för att de har andra förutsättningar. I en mindre studie är 
anonymiteten i svarsenkäten inte helt tillfredställande då jag som analyserar dem kan dra 
slutsatser om vem som fyllt i vilken enkät baserat på de demografiska fakta som finns med. 
Studieresultatet bör dock inte påverkas av detta.  
 
I nuläget kommer jag att leda ljusterapibehandlingen var kväll men av praktiska skäl kan jag 
troligen få hjälp med detta så småningom. Ett etiskt dilemma med detta kan möjligen vara att 
man lämnar falsk positiva skattningar på skalorna för att vara kollegial. Min närvaro under 
behandlingen kommer att vara neutral och nedtonad, inga diskussioner kommer att föras över 
ljusterapins eventuella effekter eller upplevelser av nattskiftsarbete. Ifyllda enkäter postas 
med internposten till mig och överlämnas inte personligen. 
 
Min egen bedömning av risk kontra nytta med studien är till studiens fördel, ljusterapi har 
som ovan angivits mycket få allvarliga medicinska konsekvenser. Det jag möjligen skulle 
kunna förutse är en viss placeboeffekt då nattpersonalen känner sig utvald som grupp och har 
en ökad positiv förväntning på resultatet. Nyttan av studien överväger dock detta då vi idag 
inte gör så mycket för att underlätta arbetssituationen och de fysiologiska svar vi får av att 
arbeta på fel tid av dygnet. Skulle det visa sig att en så pass enkel metod som ljusterapi har 
effekt på upplevd vakenhet och problemlösningsförmåga har vi mycket att vinna men 
ingenting att förlora. Största delen av forskningen inom området bedrivs i laboratoriemiljö 
och det finns ett behov att få ut forskningen på klinik Så sent som 2007 säger Mills m.fl (37) 
“there is currently little understanding of the effect of lighting conditions outside such a 
setting, such as in the workplace” (Mills, PR., Tomkins, SC., Schlangen, LJM. The effect of 
high correlated Color temperature office lighting on employee wellbeing and work 
performance. J Circadian Rhythms. 2007, 5:2. Citat sid2.). Min studie skulle vara ett steg i 
den riktningen. 
 
Ljusterapi som behandling till den egna personalen skulle också vara ett utomordentligt väl 
utnyttjande av redan befintlig ljusterapiutrustning på ovan nämnda sjukhus. I förlängningen 
kanske ljusterapi-lampor kan placeras på sjuksköterske-stationerna som inte har tillgång till 
dagsljus, för att även vara till gagn för dagpersonal. SBU-rapport angående ljusterapi väntas 
publiceras nu på våren 2007 så det är en behandlingsmetod som känns aktuell och också 
ligger rätt i tiden. 
 
Följebrev till nattpersonal som skall deltaga i studien bifogas (bilaga 1), samt enkät som skall 
användas före behandlingens start samt efter avslutad behandling (bilaga 2, 3). 
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Bilaga I 

Information om deltagande i ljusterapibehandling för 
nattpersonal 

 
 
Du är inbjuden att deltaga i en studie av ljusterapins effekt på vakenhet och 
koncentrationsförmåga för personalgrupper som har sin arbetstid förlagd till natten. Det är 
angeläget att kunna hitta vägar som kan värna om hälsan hos dem som arbetar tvärtemot den 
naturliga dygnsrytmen och din medverkan är av yttersta värde för den framtida utvecklingen 
av dessa. Jag som är ansvarig för studien heter Maria Quinn, jag är sjuksköterska på 
hjärtavdelningen/HIA på Helsingborgs lasarett. Studien är en del i min magisterutbildning i 
kardiologisk vård som bedrivs vid högskolan i Halmstad.  
 
Din medverkan i studien kommer bestå i att du vid två tillfällen ombeds fylla i ett 
frågeformulär som berör ålder, kön, yrke samt frågor om dina sömnvanor, trötthet och  
koncentrationsförmåga under nattskiftet m.m. Även om enstaka frågor kan synas 
ovidkommande för dig i din situation är det av vikt för studien i sin helhet att du försöker 
besvara alla frågor så väl som möjligt. Frågeformuläret delas ut i samband med din första och 
sista behandling och sänds sedan till mig via interposten. 
 
Du får möjlighet att vid tio tillfällen under en femveckorsperiod komma för 
ljusterapibehandling i 60 minuter i direkt anslutning till nattpassets start, dvs behandling 
mellan kl 20-21. Rekommendationen är att försöka komma för behandling så tätt som möjligt 
under denna period, du styr dessa dagar själv utifrån dina personliga omständigheter. Under 
behandlingen sitter du i ljusterapirummet och kan läsa, vila eller prata med övriga kollegor, 
man måste dock vara vaken och får inte sitta med slutna ögon. Du ombeds att ta med ett vitt 
lakan och om möjligt en vit morgonrock. 
   
Det är naturligtvis frivilligt att deltaga i studien och du kan när som helst meddela om du inte 
önskar fortsätta utan att ange orsak. Personerna som jobbar med materialet är sjuksköterskor 
och forskare som omfattas av sekretesslagen. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och 
bearbetas statistiskt. Dina svar kommer inte att spåras till dig och inte heller finnas i 
journalhandling.  
 
Vänligen hör av dig till mig om du önskar ytterligare information innan studien startar, jag 
kontaktar dig personligen kring det praktiska kring bokningen av tider i ljusterapirummet 
inom kort. Vi räknar med att behandlingen kommer starta inom några veckor. Observera dock 
att behandlingstiden ej är instämplad arbetstid. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Maria Quinn, leg.sjuksköterska 
 
 
 
Maria.Quinn@skane.se  Cathrine.Hildingh@hos.hh.se 
 cathrine.hildingh@hoscathrine.hildingh@hos.hh.se.hh.  
  
tel 042-10 17 65  tel 035- 167 462 
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Bilaga II 

Enkät - Ljusterapi för nattpersonal Del 1. 
 
 

Exempel: Tidpunkt som hungrigast? 
       

                                                                                                 

                          XXXXXXX                                 XX 
 

21       22       23       00       01       02       03       04       05      06      07    
 
D.v.s. jag känner mig som hungrigast mellan kl 00-02 och mellan kl 06-07 om jag vill ange mer än en 
period.      
     

 
 
 
1) Kön 

1.  man    
2.  kvinna 
 
 
 

2) Vilket år är du född?   
 

_____  
 

 
3) Yrke 

1.  undersköterska   
2.  sjuksköterska 
 
 
 

4) Antal år i nattarbete 
 

_____ år 
 
 

5) Civilstånd 
1.  ensamboende   
2.  ej ensamboende 
 
 
  

6) Hemmaboende barn 
1.  nej    
2.  ja 

 



 

7) Mina sömnvanor är generellt (markera med ett kryss) 
 

 
 
 
mycket mycket 
dåliga bra 
 

 
 

8) Sömn före första nattpasset 
1.  sover jag bara på natten 
2.  sover jag på natten och längre på morgonen 
3.  sover jag på natten och på kvällen innan nattpassets start 
 
 
 

9) Mellan två eller fler nattpass 
1.  sover jag gott hela dagen 
2.  sover jag uppdelat i perioder 
3.  har jag svårt att sova 
4.  sover jag mycket lite 
5.  sover jag endast med sömnhjälpmedel 
 
 
 

10) Efter sista nattpasset 
1.  sover jag gott hela dagen 
2.  sover jag uppdelat i perioder 
3.  har jag svårt att sova 
4.  sover jag mycket lite 
5.  sover jag endast med sömnhjälpmedel 
 

 
 
11) a. Förändras mina sömnbehov vid olika årstider? 

1.  nej    
2.  ja       om du svarat ja – besvara även fråga b 
 
 
 b. Jag har:    
1.  högre sömnbehov vintertid 
2.  högre sömnbehov sommartid 

 
 
 

 
12) a. Har mitt sömnbehov förändrats över tid? 

1.  nej 
2.  ja      om du svarat ja –besvara även fråga b och c 
 

 



 

b.    
1.  jag kräver mer sömn nu än tidigare   
2.  jag kräver mindre sömn nu än tidigare 
 
 
c. 
1.  jag har ökade sömnbesvär nu 
2.  jag har minskade sömnbesvär nu 
 

   
 
13) Använder du sömnhjälpmedel? 

1.  nej         om du svarat nej - gå vidare till fråga 16. 
2.  ja 
 
 

14)Vilka slags sömnmedel? 
1.  naturläkemedel 
2.  receptbelagda (används alltid) 
3.  receptbelagda (används ibland) 
4.  varierar, ibland naturläkemedel ibland receptbelagda 

 
 
15) Övriga insomningshjälpmedel? 
 

________________ 
 
 

16) a. Jag känner mig trött under arbetstid  
 

 
 
 
inte alls hela 
 tiden 
 
 

b.Tidpunkt som jag är tröttast under arbetspasset? (se exempel längst upp på första sidan) 
 

 
 
 

21        22        23        00        01        02        03        04        05        06        07    
 
 

17) Vilka av dina huvudsakliga arbetsuppgifter påverkas mest av tröttheten?  
1.  omvårdnadsuppgifter 
2.  medicinska uppgifter 
3.  tekniska uppgifter 
4.  alla arbetsuppgifter 
5.  inga  
 

 



 

18) a. Jag känner mig vaken och pigg på arbetstid 
 

 
 
 
ingen av hela 
tiden tiden 
 
 

 b.Tidpunkt som mest vaken/pigg? 
 

 
 
 

21        22        23        00        01        02        03        04        05        06        07    
   

   
 
19) a. Jag har full koncentrationsförmåga på arbetstid 

 
 
 
 
ingen av hela 
tiden tiden 
 
 
 

b.Tidpunkt med lägst koncentrationsförmåga? 
 

 
 
 

21        22        23        00        01        02        03        04        05        06        07    
  
 

 
20) Vilka av dina huvudsakliga arbetsuppgifter påverkas mest av låg koncentration? 

1.  omvårdnadsuppgifter 
2.  medicinska uppgifter 
3.  tekniska uppgifter 
4.  alla arbetsuppgifter 
5.  inga  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! Del 1 är nu avslutad, posta dina svar via bifogat kuvert till 
studiehandledaren. 

 
 

 



Bilaga III 

Enkät - Ljusterapi för nattpersonal Del 2. 
 
 
 

Jag har deltagit i ljusterapibehandling de senaste fem veckorna 
 
_________  gånger (antal) 
 
 

 
1) Mina sömnvanor är just nu  

 
 
 
 
mycket mycket 
dåliga bra 
 

 
 

2) Sömn före första nattpasset 
1.  sover jag bara på natten 
2.  sover jag på natten och längre på morgonen 
3.  sover jag på natten och på kvällen innan nattpassets start 
 
 

3) Mellan två eller fler nattpass 
1.  sover jag gott hela dagen 
2.  sover jag uppdelat i perioder 
3.  har jag svårt att sova 
4.  sover jag mycket lite 
5.  sover jag endast med sömnhjälpmedel 
 

 
4) Efter sista nattpasset 

1.  sover jag gott hela dagen 
2.  sover jag uppdelat i perioder 
3.  har jag svårt att sova 
4.  sover jag mycket lite 
5.  sover jag endast med sömnhjälpmedel 
 

 
5) a. Har mitt sömnbehov förändrats under ljusterapibehandlingen? 

1.  nej 
2.  vet ej 
3.  ja      om ja – besvara även fråga b och c. 

 



 

 
b.   
1.  jag kräver mer sömn nu än tidigare 
2.  jag kräver mindre sömn nu än tidigare 
 
 
c. 
1.  jag har ökade sömnbesvär nu 
2.  jag har minskade sömnbesvär nu 

   
 
 
6) Använder du sömnhjälpmedel? 

1.  nej      om du svarar nej – gå vidare till fråga 9. 
2.  ja 
 

 
 

7)  Vilka slags sömnhjälpmedel? 
1.  naturläkemedel 
2.  receptbelagda (används alltid) 
3.  receptbelagda (används ibland) 
4.  varierar, ibland naturläkemedel ibland receptbelagda 

 
 
8)  Övriga insomningshjälpmedel? 
 

________________ 
 
 

9)  a. Jag känner mig just nu trött under arbetstid  
 

 
 
 
inte alls hela tiden 
 
 

b. Tidpunkt som tröttast?  
 

 
 
 

21        22        23        00        01        02        03        04        05        06        07    
   
 

10) Vilka arbetsuppgifter påverkas mest av tröttheten? 
1.  omvårdnadsuppgifter 
2.  medicinska uppgifter 
3.  tekniska uppgifter 
4.  alla arbetsuppgifter 
5.  inga  

 



 

11)  a. Jag känner mig just nu vaken och pigg på arbetstid 
 

 
 
 

ingen av hela 
tiden tiden 
 
 

b.Tidpunkt som mest vaken/pigg? 
 

 
 
 

21        22        23        00        01        02        03        04        05        06        07    
 

 
 
12) a. Jag har just nu full koncentrationsförmåga på arbetstid 

       
 
 
 
ingen av hela 
tiden tiden 
 
 

b.Tidpunkt med lägst koncentrationsförmåga? 
 

 
 
 

21        22        23        00        01        02        03        04        05        06        07    
 
 

 
13) Vilka arbetsuppgifter påverkas mest vid sänkt koncentration? 

1.  omvårdnadsuppgifter 
2.  medicinska uppgifter 
3.  tekniska uppgifter 
4.  alla arbetsuppgifter 
5.  inga  
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!  
Del 2 är nu avslutad, posta dina svar via bifogat kuvert till studiehandledaren 
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