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Projektbeskrivelse 
Kolding Sygehus 

 
Forebyggelse af delir hos ortogeriatriske patienter gennem sikring af god søvn 

og bevarelse af døgnrytme. 
 
Baggrund eller introduktion  
I forbindelse med etablering af ortogeriatrisk afsnit er der kommet øget fokus på forebyggelse af 
delir. En af risikofaktorerne er søvnmangel og forstyrrelse af vanlig døgnrytme. 
Der anvendes Hindsøscore til at identificere patienter i risiko for delir og Confusion Assessment 
Method (CAM) score til at vurdere graden af konfusion. 
 
Samtidig er skal den nationale Kliniske retningslinje om delirium” (1) og ”Klinisk retningslinje 
Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos 
voksne indlagte patienter” (2) implementeres i afdelingen. 
 
Afdelingen mangler viden om hvilke tiltag, der har vist effekt i forhold til sikring af god søvn hos 
ortogeriatriske patienter. Desuden ønskes afprøvet hvordan søvn og døgnrytme dokumenteres, så 
det er muligt at evaluere effekten af vores tiltag. 
 
 Formål  
At få øget viden om mulige tiltag til at sikre god søvn og opretholde døgnrytmen hos den 
ortogeriatriske patient. 
Afprøve og få erfaring med tiltag 
Afprøve og få erfaring med dokumentation af søvn og døgnrytme, blandt andet brug af Hindsøscore 
og Cam-score, mhp at dokumentere effekt af tiltag 
 
Metode 
Implementering af anbefalinger fra kliniske retningslinjer tilpasset ortogeriatriske patienter 

- interventionen udarbejdes undervejs 
Forbedringsmodellen anvendes som strategi for implementering (3) 
Der evalueres på proces og også gerne på resultat. Statistisk proceskontrol anvendes som metode 
(4) 
 
Patientgruppe 
Patienter der er indlagt på ortogeriatrisk afsnit, > 65 år, med skrøbelighedsbrud. 
 
Hvordan vil vi rent praktisk gøre det? 
Første del af projektet udbydes som LbD bachelorprojekt (5) 
Et LbD projekt er et bachelorprojekt, hvor den studerende samarbejder med sygeplejersker om et 
udviklingsprojekt.  
Den studerende bidrager med litteratursøgning, dataindsamling om eksisterende klinisk praksis og 
teorier til belysning af emnet. 
De kliniske sygeplejersker bidrager med viden om den kliniske problemstilling. Den studerende 
modtager vejledning fra underviser på sygeplejeuddannelsen. 
På første. plenummøde præsenterer de studerende resultatet er deres litteratursøgning om søvn og 
delir hos ortogeriatriske patienter/patienter med hoftenære frakturer og den empiri, de har fundet om 
klinisk praksis (problemindkredsning) for afdelingens sygeplejersker 
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Problemformuleringen for LbD projektet fastlægges i fællesskab på det først plenummøde 
Derefter belyser de studerende problemet med relevant teori og kommer med forslag til nye tiltag i 
praksis og forslag til dokumentation af søvn og døgnrytme, der gør det muligt at samle data til 
evaluering af effekten af de tiltag, der implementeres. 
På andet plenum møde besluttes hvilke tiltag afdelingen vil implementere 
 
Projektleder er ansvarlig for koordinering og planlægning af LbD-projektet 
 
Projektleder og afdelingssygeplejerske planlægger og iværksætter implementering af de vedtagne 
tiltag.  
 
Forbedringsmodellen anvendes som implementeringsværktøj. Dvs. tiltag afprøves i mindre skala 
før de implementeres i hele afdelingen. 
 
Dataindsamling til evaluering af projektet besluttes af Projektleder og afdelingssygeplejerske. Som 
udgangspunkt etableres hyppig tidstro dataindsamling mhp evaluering af effekt gennem brug af 
SPC (4).  
 
Andre metoder kan overvejes 
 
Projektleder indsender opdatering til Det nationale projekt hvert halve år 
 
Projektleder udarbejder projektrapport 
 
Tidsplan  
1. 3. 2015:   LbD projekt udbydes til efteråret 2015 
Ca. 15.4.2015: Hvad gør vi, hvis der ikke er studerende til LbD projekt 
1.9.15 -15.1.16:  LbD-projektet gennemføres 
15.1.16:  Tiltag til implementering besluttes 
15.1.16 -1.3.16:  Implementering planlægges, data til evaluering planlægges 
1.3.16-1.7.16:  Data samles, og bruges til fokus, tilpasning og evaluering af tiltagenes 

effekt 
1.7.16-1.9.16  Projektrapport skrives 
 
Etiske overvejelser  
Indtil videre er der ikke planlagt databaser med personhenførbare data eller interventioner, der 
kræver godkendelse af datatilsyn eller etisk komite 
 
Forventet resultat  
Viden om tiltag som kan anvendes, således ortogeriatriske patienter opnår god søvnkvalitet, 
opretholder vanlig døgnrytme og delir forebygges 
Implementere tiltag og evaluere deres implementering og eventuelle resultater 
 
Aftaler om publicering, forfatter-rækkefølge på involverede mm 
Søges publiceret til Sygeplejersken 
Forfattere: Afdelingssygeplejerske, projektleder og udviklings- og kvalitetskoordinator. Rækkefølge 
aftales senere. 
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