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Projektbeskrivelse - Søvnprojekt VIDOKS 

a. Titel 

Søvnkultur og -miljø omkring knæalloplastik patienter i fast track sengeafsnit 

b. Baggrund 

Søvn er et grundlæggende menneskeligt behov, en essentiel fysiologisk proces med betydning for 

menneskers mentale og fysiske sundhed, velbefindende og overlevelse (1-5). For at skabe de bedste 

betingelser for at kroppen kan regenerere og restituere efter kirurgiske indgreb, er det nødvendigt 

for patienterne at få tilstrækkeligt med uforstyrret søvn (6,7). Dette fordi søvn menes at være en 

proces hvor hele kroppen restituerer. Catabolisme og anabolisme forekommer normalt kontinuerligt 

i løbet af døgnet, men forekomsten af anabolisme topper under søvn (8). Også væksthormon 

frigives hovedsageligt om natten, særligt i forbindelse med den dybe søvn. Ved behov for vækst ses 

derfor et øget behov for søvn generelt, men særligt en stigning i mængden af dyb søvn (8,9). 

Desuden menes en stabil sufficient søvn, at have afgørende betydning for at opretholde et 

velfungerende immunforsvar(3,6).  

Søvnforstyrrelser opleves ofte i forbindelse med stress, sygdom eller i nye omgivelser som 

eksempelvis ved indlæggelse (10). Normalt består søvnen af to forskellige fysiologiske stadier som 

gentages i cykler natten igennem: Rapid Eye Movement (REM) søvn og non-REM søvn. Søvnen 

indledes med non-REM søvn og inddeles i fire stadier, som går fra den lette og overfladiske søvn til 

den helt dybe søvn. Herefter bevæger søvnen sig over i REM søvn (1,3,4,8-12). Efter operation kan 

patienterne opleve nedsat søvnkvalitet i form af besvær med at falde i søvn og opretholde søvnen 

(13). I en undersøgelse af fysiske problemer i den tidlige postoperative periode efter total 

knæalloplastik operation, fandt Szöts et al. (14), at 47,7 % af de inkluderede patienter oplevede 

søvnforstyrrelser i den postoperative periode. En problemstilling der ligeledes tydeliggøres af Krenk 

et al. (7) i en undersøgelse af søvnforstyrrelser efter fast track hofte- og knæalloplastik. I 

undersøgelsen ses en ændring i søvnstrukturen og en signifikant stigning i vågen tid sammenlignet 

med præoperative målinger. Endvidere elimineres REM søvnen næsten på den første postoperative 

nat. På fjerde postoperative nat ses en normalisering af søvnstrukturen (7).  

Søvndeprivation kan være årsag til øget træthed, svingende koncentrationsevne, nedsat energi og 

humørsvingninger i løbet af dagen (4,6,9). Dette kan mindske patienternes overskud til at være 

fysisk aktive og deltage i eller følge anbefalinger i forhold til genoptræningen (6). Pilkington (3) 
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beskriver ligeledes, hvordan søvndeprivation kan føre til ændret kognitiv funktion, hvor evnen til at 

træffe beslutninger og udføre daglige aktiviteter påvirkes med øget risiko for fald og ulykker. 

Derudover kan søvndeprivation forårsage en oplevelse af øget smerteintensitet og risiko for at blive 

ekstremt følsom overfor smerte (3,6). 

Søvndeprivation under indlæggelse kan være forårsaget af både fysiske, psykiske og miljømæssige 

faktorer. Akut eller kronisk smerte er en kilde til søvndeprivation (3,6).  Postoperativt kan kirurgisk 

stressrespons med systemisk inflammation og en ændret aktivitet i det parasympatiske nervesystem 

ligeledes have betydning for patienternes søvn (6). Derudover øger angst og stress risikoen for 

søvndeprivation under indlæggelsen og der ses eksempelvis en sammenhæng mellem forekomsten 

af angst og besvær med at falde i søvn samt lavere forekomst af dyb søvn i (3). Også miljømæssige 

faktorer spiller en afgørende rolle i forhold til patienternes mulighed for at opnå tilstrækkelig 

sufficient søvn under indlæggelsen. Behandlings- eller plejeaktiviteter kan være forstyrrende for 

patienterne om natten (3), ligesom patienternes søvn kan være forstyrret af, at ligge i en anden seng 

end vanligt og på stue med fremmede medpatienter. Nogle patienter oplever desuden at blive 

påvirket af ændrede temperaturer i rummet eller ændrede natlige rutiner (6). Derudover kan 

patienterne opleve forstyrrelser i form af larm fra eksempelvis samtaler, telefoner, fjernsyn eller 

medpatienter.  Særligt lys kan endvidere påvirke patienternes døgnrytme (3,15) i det frigivelsen 

melatonin hæmmes ved eksponering for lys (3). 

Som beskrevet i ovenstående kan søvndeprivation være et problem for hospitalsindlagte patienter 

generelt, men også for ortopædkirurgiske knæ- og hoftealloplastik patienter. Søvndeprivation kan 

have konsekvenser for kroppens evne til at regenerere og restituere (6) og ifølge Pilkington (3) ses 

en sammenhæng mellem søvndeprivation og langsommere rekonvalescens. I tilfælde af 

søvndeprivation, kan farmakologisk intervention i form af en indslumringspille overvejes. 

Miljømæssig intervention vil dog være at foretrække inden valg af farmakologisk intervention. Det 

er i den forbindelse nødvendigt, at omgivelserne i det ortopædkirurgiske sengeafsnit faciliteterer 

søvn hos patienterne (6).  

På baggrund heraf afgrænses til at have fokus på knæ- og hoftealloplastik patienters vilkår for at 

opnå tilstrækkelig sufficient nattesøvn under indlæggelse. Faciliterer søvnkulturen og -miljøet søvn 

hos de ortopædkirurgiske patienter?  
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c. Formål 

Formålet er at beskrive miljøet omkring nattesøvn og søvnkulturen i sundhedsvæsenet, særligt med 

fokus på mulige årsager til søvnproblemer hos knæ- og hoftealloplastik patienter.  

d. Metode 

Indsamling og analyse af data 

Studiet gennemføres som et kvalitativt projekt, hvor viden tilegnes på et praktisk, socialt niveau 

såvel som et reflekterende niveau (16). Formålet er at opnå en forståelse af det felt, der er genstand 

for undersøgelsen, og som kan danne baggrund for handling (17). Med dette metodiske afsæt bliver 

målet, at nå frem til en indsigt hos patienter og fagpersonale, der kan bidrage til at afdække årsager 

til søvnproblemer. 

Dataindsamlingen vil foregå som etnografisk feltarbejde med observationer, uformelle samtaler og 

interviews. Ved hjælp af disse metoder er det muligt at identificere forskellige perspektiver og 

oplevelser hos patienter såvel som fagpersonale, som kan have indflydelse på deres adfærd (16). 

Projektet indebærer både deskriptive og analytiske elementer, idet projektet har til formål at 

beskrive det sociale felt, at undersøge ubevidste sammenhænge og antagelser samt give en 

vurderende analyse med henblik på at skabe muligheder for ændring af den sociale praksis (16).  

Gennem en dybdegående antropologisk analyse identificeres i materialet de sociale og kulturelle 

sammenhænge og problematikker i den eksisterende søvnpraksis. Den antropologiske analyse tager 

ofte udgangspunkt i en diskrepans mellem observationelle data og interview data, og derfor kan 

analysen afdække de uudtalte behov og praksisser (18). Dermed kan man gennem feltarbejde opnå 

viden om, hvordan selvfølgeligheder opstår, vedligeholdes eller ændres inden for rammerne af de 

konkrete sociale og kulturelle fællesskaber der eksisterer i den kliniske praksis (19). 

Dataindsamlingen vil blive foretaget i sengeafsnit K, som behandler og plejer ortopædkirurgiske 

patienter, hovedsageligt elektive ortopædkirurgiske patienter.  Der vil være særligt fokus på knæ- 

og hoftealloplastik patienter. 

Dataindsamling og analyse vil blive foretaget af to antropologistuderende under vejledning af 

seniorforsker Mette Terp Høybye, adjunkt Lene Bastrup Jørgensen og udviklingssygeplejerske 

Karen Schmøkel. 



 
4 

Etiske overvejelser 

Da undersøgelsen medfører behandling af personoplysninger, vil der blive indhentet tilladelse hos 

Datatilsynet. Undersøgelsen vil endvidere blive indberettet til Videnskabsetisk Komité. 

Mulige informanter vil blive informeret om undersøgelsen både mundtligt og skriftligt. Her vil de 

mulige informanter blive informeret kort om undersøgelsens formål og metode. Endvidere vil der 

blive givet information om, at datamaterialet vil blive behandlet anonymt, at deltagelsen i 

undersøgelsen er fuldstændig frivillig og at man som informant kan trække sit samtykke tilbage til 

enhver tid og udgå af undersøgelsen.  

Tidsplan for projektet 

2015 2016  
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Tilladelse hos datatilsynet 
og Videnskabsetisk Komité 

                

Forberedelse af 
dataindsamling 

                

Observation                  

Interview af personale                 

Interview af patienter                 

Analyse af data                 

Udarbejdelse af 
projektmappe  

                

Tilrettelse/godkendelse 
projektmappe  

           
          

Indsendelse af 
projektmappe 
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e. Forventet resultat 

Miljømæssige faktorer kan ændres ved omorganisering og ændret tilrettelæggelse, så eksempelvis 

pleje- og behandlingstiltag så vidt muligt planlægges i dagtid, støjniveauet holdes på et minimum 

og anvendelsen af lys minimeres (6). Det forventes at dette studie kan skabe viden om miljøet 

omkring nattesøvn og søvnkulturen i et ortopædkirurgisk sengeafsnit. En viden der kan bidrage 

optimering af patienternes vilkår for søvn postoperativt. 

f. Aftaler om publicering og forfatterrækkefølge 

Studiet forventes publiceret som kapitel i den ønskede antologi. Endvidere kan dele af studiet 

eventuelt publiceres i videnskabelig artikel. 

Følgende forfatterrækkefølge forventes: 

1. De to antropologi studerende 

2. seniorforsker Mette Terp Høybye, antropolog 

3. udviklingssygeplejerske Karen Schmøkel 

4. adjunkt, Lene Bastrup Jørgensen, sygeplejerske 
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