
BaggrundBaggrund
PPåå baggrund af VIDOKS nationale projekt om sbaggrund af VIDOKS nationale projekt om søøvn hos ortopvn hos ortopæædkirurgiske patienter er vi, som dkirurgiske patienter er vi, som 
ortoportopæædkirurgiske sygeplejersker (herefter projektindehaver), blevet idkirurgiske sygeplejersker (herefter projektindehaver), blevet inspireret til at deltage og lokalt nspireret til at deltage og lokalt 
fokusere pfokusere påå hvilke shvilke søøvnproblematikker der er aktuelle pvnproblematikker der er aktuelle påå egen afdeling. egen afdeling. 

Blandt personalet pBlandt personalet påå afdelingen er det en gafdelingen er det en gæængs opfattelse at patienternes mulighed for sngs opfattelse at patienternes mulighed for søøvn og hvile, vn og hvile, 
under indlunder indlææggelse, bliver begrggelse, bliver begræænset af en rnset af en ræække forstyrrelser. Forstyrrelserne der har indflydelse pkke forstyrrelser. Forstyrrelserne der har indflydelse påå
bbååde middagshvilet og nattesde middagshvilet og nattesøøvnen kan bl.a. fremkomme fra medpatienter, besvnen kan bl.a. fremkomme fra medpatienter, besøøgende og fysiologiske gende og fysiologiske 
forhold, som eksempelvis kvalme og smerter. De organisatoriske fforhold, som eksempelvis kvalme og smerter. De organisatoriske forhold sorhold sååsom arbejdsgange ved IV som arbejdsgange ved IV 
medicinering, mmedicinering, mååling af patientens basale vling af patientens basale væærdier, stuegang, afrydning efter middagsmaden, trrdier, stuegang, afrydning efter middagsmaden, trææning ved ning ved 
f.eks. fysioterapeuter opleves ogsf.eks. fysioterapeuter opleves ogsåå af personalet som havende indflydelse paf personalet som havende indflydelse påå om der er ro omkring om der er ro omkring 
patienten. patienten. 

Rettes opmRettes opmæærksomheden mod patientens middagshvil, kan der i afdelingens pjerksomheden mod patientens middagshvil, kan der i afdelingens pjecer cer ”” Velkommen til Velkommen til 
OrtopOrtopæædkirurgisk Afdeling sengeafsnit Hxdkirurgisk Afdeling sengeafsnit Hx”” (bilag) og (bilag) og ””Information til pInformation til påårrøørenderende”” (bilag) l(bilag) lææses, at der skal ses, at der skal 
vvæære ro pre ro påå afdelingen mellem kl. 12 afdelingen mellem kl. 12 –– 14 af hensyn til patientens hvil. Disse pjecer er ikke kendt af14 af hensyn til patientens hvil. Disse pjecer er ikke kendt af, eller , eller 
tilsidestilsidesæættes af, personalet, hvorfor pjecernes anbefalinger ikke httes af, personalet, hvorfor pjecernes anbefalinger ikke hååndhndhææves. ves. 

Sygeplejestuderende pSygeplejestuderende påå afdelingen har tidligere vist en safdelingen har tidligere vist en sæærlig interesse for patientens srlig interesse for patientens søøvn og hvile, og vn og hvile, og 
gennemfgennemføørte i efterrte i efterååret 2014 et mindre projekt, der involverede 4 patienter pret 2014 et mindre projekt, der involverede 4 patienter påå en 4en 4--sengsstue. Via sengsstue. Via 
skyggemetoden blev bskyggemetoden blev bååde de natlige og middagshvilets forstyrrelser af den enkelte patde de natlige og middagshvilets forstyrrelser af den enkelte patient registreret. ient registreret. 
Det viste sig, at hvor det i nattetimerne primDet viste sig, at hvor det i nattetimerne primæært var patienterne der forstyrrede hinanden, srt var patienterne der forstyrrede hinanden, såå var det var det 
personalet der var den primpersonalet der var den primæære kilde til forstyrrelser i middagshvilet (henvisning). re kilde til forstyrrelser i middagshvilet (henvisning). 

Der er sDer er sååledes alt mulig grund til at rette opmledes alt mulig grund til at rette opmæærksomheden mod personalets opfattelse af, at patienterne rksomheden mod personalets opfattelse af, at patienterne 
forstyrres under sforstyrres under søøvn og hvile. vn og hvile. 

Med et fokus pMed et fokus påå de organisatoriske forhold er det interessant af fde organisatoriske forhold er det interessant af fåå indblik i, hvordan patienten oplever indblik i, hvordan patienten oplever 
disse i forhold til sdisse i forhold til søøvn og hvile. Deles personalets oplevelse af forstyrrelser af patvn og hvile. Deles personalets oplevelse af forstyrrelser af patienten? Opleves ienten? Opleves 
forstyrrelserne som vforstyrrelserne som vææsentlige af patienten? Er der noget der er mere forstyrrende endsentlige af patienten? Er der noget der er mere forstyrrende end andet? Er andet? Er 
organisatoriske organisatoriske æændringer nndringer nøødvendige i forhold til at optimerer patientens middagshvil og nadvendige i forhold til at optimerer patientens middagshvil og nattesttesøøvn?  Og vn?  Og 
i si såå fald, hvilke organisatoriske fald, hvilke organisatoriske æændringer er nndringer er nøødvendige og bdvendige og bøør prioriteres for at patienten ikke oplever r prioriteres for at patienten ikke oplever 
forstyrrelser under sforstyrrelser under søøvn og hvile?vn og hvile?

I nI næærvrvæærende projekt vil patientens oplevelser af organisatoriske forstrende projekt vil patientens oplevelser af organisatoriske forstyrrelser pyrrelser påå ssøøvn og hvile blive vn og hvile blive 
undersundersøøgt sgt sååledes at patientperspektivet inddrages i identificeringen af de ledes at patientperspektivet inddrages i identificeringen af de organisatoriske forhold der organisatoriske forhold der 
virker forstyrrende pvirker forstyrrende påå ssøøvn og hvile under indlvn og hvile under indlææggelse med henblik pggelse med henblik påå at at æændre ndre disse. disse. 



FormFormååll

I et organisatorisk perspektiv, at optimere patientens mulighedeI et organisatorisk perspektiv, at optimere patientens muligheder for sr for søøvn og hvile under indlvn og hvile under indlææggelseggelse

ppåå ortoportopæædkirurgisk afdeling ved at identificerer, og pdkirurgisk afdeling ved at identificerer, og påå sigt sigt æændre ved, de patientoplevede forstyrrelserndre ved, de patientoplevede forstyrrelser

der fremkommer, under middagshvilet og nattesder fremkommer, under middagshvilet og nattesøøvnen, pvnen, påå baggrund af afdelingens arbejdsgange.baggrund af afdelingens arbejdsgange.



ProblemformuleringProblemformulering

Hvordan oplever den ortopHvordan oplever den ortopæædkirurgiske patient muligheden for at fdkirurgiske patient muligheden for at fåå ssøøvn og hvile under indlvn og hvile under indlææggelse,ggelse,

hvor afdelingens organisatoriske forhold fordre til arbejdsgangehvor afdelingens organisatoriske forhold fordre til arbejdsgange der kan virke forstyrrende pder kan virke forstyrrende påå

patientens spatientens søøvn og hvile.vn og hvile.



MetodeMetode
StudiedesignStudiedesign--tanker (under udarbejdelse)tanker (under udarbejdelse)

�� Kvalitativt studie med kvantitativt tilsnit i form af empiri / dKvalitativt studie med kvantitativt tilsnit i form af empiri / dataindsamling. ataindsamling. 
�� HermaneutiskHermaneutisk--FFæænomenologisk tilgang.nomenologisk tilgang.

InklusionsInklusions-- og eksklusions kriterierog eksklusions kriterier

�� Alle patienter der er indlagt pAlle patienter der er indlagt påå ortoportopæædkirurgisk afdeling i min. to ddkirurgisk afdeling i min. to døøgn, tilbydes at bidrage med gn, tilbydes at bidrage med 
empiri / data pempiri / data påå indlindlææggelsens tredjedag.ggelsens tredjedag.

�� Patienten skal kunne tale, skrive og forstPatienten skal kunne tale, skrive og forståå dansk.dansk.
�� Patienten skal vPatienten skal væære 18 re 18 åår eller derover.   r eller derover.   
�� Patienten mPatienten måå ikke have kognitive forstyrrelser (Mini Mental State Examinatioikke have kognitive forstyrrelser (Mini Mental State Examination MMSE).n MMSE).

Beskrivelse af fremgangsmBeskrivelse af fremgangsmåådede

�� SSøøgning efter valideret undersgning efter valideret undersøøgelsesredskab (her er et gelsesredskab (her er et ””ssøøvnspvnspøørgeskemargeskema”” under overvejelse evt.  under overvejelse evt.  
udarbejdelse af eget udarbejdelse af eget ””ssøøvnspvnspøørgeskemargeskema””).).

�� ””SSøøvnspvnspøørgeskemaetrgeskemaet”” skal indeholde relevante afkrydsningsmuligheder samt skal indeholde relevante afkrydsningsmuligheder samt ååbne svarmuligheder bne svarmuligheder 
der kan afdder kan afdæække muligheder for hvile i tidsrummet 12kke muligheder for hvile i tidsrummet 12--14 samt mulighed for s14 samt mulighed for søøvn om natten. vn om natten. 
””SSøøvnspvnspøørgeskemaetrgeskemaet”” skal afdskal afdæække de patientoplevede forstyrrelser. kke de patientoplevede forstyrrelser. 

�� Et mindre pilotprojekt med henblik pEt mindre pilotprojekt med henblik påå afprafprøøvning af vning af ””ssøøvnspvnspøørgeskemaetrgeskemaet”” uddeles til 10 tilfuddeles til 10 tilfæældige ldige 
patienter der opfylder inklusionskriterierne. Dette skal danne gpatienter der opfylder inklusionskriterierne. Dette skal danne grundlag for godkendelse af eller et rundlag for godkendelse af eller et 
tilrettet og endeligt tilrettet og endeligt ””ssøøvnspvnspøørgeskemargeskema””. . 

�� Evt. styrkeberegning Evt. styrkeberegning –– rettesnor for antallet af patienter i projektet. rettesnor for antallet af patienter i projektet. 
�� ””SSøøvnspvnspøørgeskemaetrgeskemaet”” udleveres fra mandag til fredag til samtlige patienter der opfyudleveres fra mandag til fredag til samtlige patienter der opfylder lder 

inklusionskriterierne indtil der opninklusionskriterierne indtil der opnåås det tilstrs det tilstrææbte patientgrundlag. bte patientgrundlag. 



MetodeMetode

Etiske overvejelser (under udarbejdelse)Etiske overvejelser (under udarbejdelse)
�� Anonymiseret undersAnonymiseret undersøøgelse efter mundtligt tilsagn fra patienter forud for inddragelsgelse efter mundtligt tilsagn fra patienter forud for inddragelse i e i 

undersundersøøgelsen. Patienterne skal orienteres om at det ikke fgelsen. Patienterne skal orienteres om at det ikke fåår betydning for nuvr betydning for nuvæærende eller rende eller 
fremtidige pleje og behandling samt at de kan afstfremtidige pleje og behandling samt at de kan afståå fra at deltage undervejs. fra at deltage undervejs. 

Ansvarsfordeling i forhold til opgaver Ansvarsfordeling i forhold til opgaver 
�� De sygeplejersker der er i projektgruppen har ansvar for og spDe sygeplejersker der er i projektgruppen har ansvar for og spøørge om de udvalgte patienter er rge om de udvalgte patienter er 

interesseret i at deltage i undersinteresseret i at deltage i undersøøgelsen samt at indsamle empiri / data. I tilfgelsen samt at indsamle empiri / data. I tilfæælde af mange lde af mange 
patienter kan de sygeplejestuderende vpatienter kan de sygeplejestuderende væære behjre behjæælpelig med indsamling af empiri / data, efter lpelig med indsamling af empiri / data, efter 
grundig indfgrundig indføøring i konceptet.ring i konceptet.

Forventninger til ledelsen, projektlederen, projektgruppen? Forventninger til ledelsen, projektlederen, projektgruppen? 
�� Rammerne for projektarbejdet skitseres i et formelt dokument somRammerne for projektarbejdet skitseres i et formelt dokument som underskrives af ledelsen og underskrives af ledelsen og 

projektansvarlig sprojektansvarlig sååledes der er afstemt forventninger til tidsforbrug og forlledes der er afstemt forventninger til tidsforbrug og forløøb. b. 
�� Projektgruppen er ansvarlig for at rapportere til VIDOKS til de Projektgruppen er ansvarlig for at rapportere til VIDOKS til de aftalte statusindberetninger.aftalte statusindberetninger.



MetodeMetode

Tidsplan for projektet Tidsplan for projektet 
�� Projekt beskrivelse indsendes til VIDOKS 1. maj. Projekt beskrivelse indsendes til VIDOKS 1. maj. 
�� Fra majFra maj-- august 2015 laves det videnskabsteoretiske forarbejde / faugust 2015 laves det videnskabsteoretiske forarbejde / fæærdiggrdiggøøres studiedesign / teoretisk res studiedesign / teoretisk 

grundlag identificeres / etiske overvejelser / identificeres detgrundlag identificeres / etiske overvejelser / identificeres det endelige undersendelige undersøøgelsesredskab gelsesredskab 
((””ssøøvnspvnspøørgeskemargeskema”” og der henvises til afsnittet der beskriver fremgangsmog der henvises til afsnittet der beskriver fremgangsmååden).den).

�� Efter fEfter føørste statusindberetning i august 2015 prste statusindberetning i august 2015 pååbegyndes pilot begyndes pilot –– ud fra pilot udarbejdes et endeligt ud fra pilot udarbejdes et endeligt 
undersundersøøgelsesredskab. gelsesredskab. 

�� 2. statusindberetning i dec. 2015 er det endelige unders2. statusindberetning i dec. 2015 er det endelige undersøøgelsesredskab igangsat og empiri / data gelsesredskab igangsat og empiri / data 
indsamlet og klargjort til analyse. indsamlet og klargjort til analyse. 

�� 3. statusindberetning juni 2016 analyse og bearbejdning samt for3. statusindberetning juni 2016 analyse og bearbejdning samt forslag til eventuelle slag til eventuelle æændringer pndringer påå
baggrund af patientudsagn. baggrund af patientudsagn. 

�� Afrunding og indsendelse af projektet i september 2016 forslag tAfrunding og indsendelse af projektet i september 2016 forslag til implementering af evt. il implementering af evt. æændringer ndringer 
blandt personale i afdeling.blandt personale i afdeling.



Forventet resultatForventet resultat

Projektet forventes at give et indblik i patientens subjektive oProjektet forventes at give et indblik i patientens subjektive oplevelse af mulighed for splevelse af mulighed for søøvn og hvile ivn og hvile i

afdelingen. Samtidig kan udsagnene opstilles mod projektindehaveafdelingen. Samtidig kan udsagnene opstilles mod projektindehaveres antagelse om at patientensres antagelse om at patientens

ssøøvn og hvile er forstyrret. Derved forventes det ogsvn og hvile er forstyrret. Derved forventes det ogsåå at der kan pat der kan pååpeges hvilke forstyrrelser der peges hvilke forstyrrelser der 

fremstfremståår og hvordan disse evt. kan reduceres/afhjr og hvordan disse evt. kan reduceres/afhjæælpes.lpes.



Aftaler om publiceringAftaler om publicering

�� Der skrives et kapitel til en antologi omhandlende sDer skrives et kapitel til en antologi omhandlende søøvn pvn påå ortoportopæædkirurgiske afdelinger i Danmark dkirurgiske afdelinger i Danmark 
med fmed føølgende forfatterrlgende forfatterræækkefkkeføølge: Malene Rasmussen, Liv Teigen, Sussie Bergsten, Marianne lge: Malene Rasmussen, Liv Teigen, Sussie Bergsten, Marianne 
Balling, Charlotte Dyrhberg.Balling, Charlotte Dyrhberg.


