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Titel 

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i 

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O. 

Baggrund 

Søvn er et af menneskets grundlæggende behov og en fysiologisk 

nødvendighed, som har betydning for kroppens restituering og følelsen af 

velvære. Behovet for søvn er forskelligt, varierer med alderen og påvirkes af 

fysisk og psykisk helbred. Afbrudt, utilstrækkelig og dårlig søvn påvirker 

søvnkvaliteten og der sker forstyrrelser i kroppens indre balance. Dårlig søvn 

kan medføre humørsvingninger, træthed og kognitive problemer (1;2) 

  

Patienter indlagt på hospital har brug for en restituerende søvn, men oplever 

at blive forstyrret af støj fra andre patienter og personale, lys, ubehag, 

smerter, dårlig liggestilling, medicin, bekymring og stress.  

Derudover ændrer patientens normale søvnmønster sig, idet omgivelserne er 

anderledes, ritualer ved sengetid kan ikke altid følges og der er ikke samme 

mulighed for at regulere temperaturen på sengestuen. Selv om patienten 

sover, er søvnen ikke nødvendigvis restituerende og opfriskende.  (1;2) 

 

Forskning viser, at mangel på søvn kan medvirke til, at patienten bliver 

forvirret, får øget risiko for komplikationer som lungebetændelse, tryksår og 

andre komplikationer, som kan skyldes den nedsatte mobilitet (1). 

 

Patienter, som gennemgår en operation, er særligt udsatte for søvnbesvær 

pga. øget stressrespons og hormonelle påvirkninger postoperativt. Narkose 

kan give forstyrrelser i den dybe søvn, som er en vigtig søvnfase, fordi 

stresshormonet kortison falder, nervevækstfaktorer stimuleres, og nerveceller 

og signalstoffer fornyer sig (1).  

Smertestillende medicin som morfin forstyrrer REM søvnen (rapid eye 

movement), og flere undersøgelser har vist, at flere ortopædkirurgiske 

patienter manglede REM søvn, særligt de to første postoperative nætter. Andre 
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undersøgelser viser, at akutte smerter forkorter og fragmenterer nattesøvnen. 

Flere forstærkende faktorer for dårlig søvnkvalitet er angst, særlig kombineret 

med smerter og depression (1).  

I en undersøgelse af 75 ortopædkirurgiske patienters søvn og natlige smerter 

vurderede patienterne deres smerter på en VAS-skala til 6.59 og 

søvnkvaliteten til 9,24, hvor 10 er absolut dårligst. Smerte (45 %) og støj 

(23 %) var de hyppigste angivne årsager til dårlig søvnkvalitet (1). 

 

Plejepersonalets opgave er blandt andet at medvirke til, at patienterne får 

dækket deres søvnbehov. Det kræver en grundlæggende viden om og 

opmærksomhed på faktorer, der fremmer og hæmmer søvnkvaliteten, således 

at de kan skabe de bedste betingelser for en god søvn.   

De rutiner, plejepersonalet har om natten, forstyrrer patienternes søvn. Det 

kan, af hensyn til både patientens og personalets sikkerhed, være nødvendigt 

at tænde lys, når en patient skal vendes, have skiftet tøj eller hjælpes på toilet 

(2).   

 

Hverdagen og de daglige opgaver i afsnit O er tilrettelagt, så der tages mest 

mulig hensyn til, at patienterne kan få et hvil/middagssøvn i tidsrummet 12.30 

– 13.30, hvor der ingen træning foregår, køkkenpersonalet har ryddet ud efter 

middagsmaden og der så vidt muligt ikke er besøgende. Oplysninger om dette 

er skrevet ind i patientinformationspjecen til afsnit O, samt fremgår af opslag 

på dørene til alle sengestuer. Ligeledes gør plejepersonalet en stor indsats for 

at sikre en god nattesøvn. Aftenvagterne gør en stue færdig ad gangen og der 

er ro på stuerne senest kl. 23, hvor der er vagtskifte. Nattevagterne har tre 

runder til patienterne, herudover ses der til patienter efter behov. Andre tiltag, 

der gøres for at sikre nattero i afdelingen, er, at telefoner og patientkald 

sættes på lydløs, skabslåger lukkes ikke helt i, så man derved undgår den 

kliklyd, det ellers vil give, når magneten lukker lågen og plejepersonalet er 

udstyret med små lygter, så de ikke altid behøver at tænde lys på stuen, for at 

se til patienterne.  
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Et andet forhold, der kan påvirke søvnen, ud over de ovenfor nævnte er, at 

mange af patienterne ligger på 4-sengsstuer. Det er et vilkår, der først kan 

ændres på, når hospitalet flytter i nye omgivelser om nogle år. Er der en 

patient, der er urolig og forstyrrer medpatienterne, flyttes vedkommende til en 

enestue eller ud på gangen. Er der en, der snorker, kan der udleveres 

ørepropper til de øvrige på stuen.  

Patienterne kan også selv gøre en indsats for at forstyrre hinanden så lidt som 

muligt, eks. ved at sætte mobiltelefonen på lydløs og i det hele taget vise 

almindelig hensyn til medpatienter ved ikke at tænde lys eller larme.    

 

Med de tiltag, der i dag bliver taget i afdelingen, kan plejepersonalet være 

medvirkende til, at patienterne får mulighed for at få den nødvendige søvn, og 

dermed energi til at kunne mestre de opgaver og ikke mindst den træning, der 

skal til for at komme i gang igen efter operationen. Hvordan patienterne i 

afdelingen rent faktisk oplever deres søvnkvalitet under indlæggelsen og hvad 

de oplever som forstyrrende for en god søvn, vil vi undersøge nærmere.  

  

Dette projekt er en del at et nationalt projekt, som Nationalt Videnscenter for 

Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) har sat i gang med henblik på at kunne 

bidrage med viden om forskellige aspekter og handlinger vedrørende 

ortopædkirurgiske patienters søvn.  

 

Formål med projektet:  

Formålet med dette projekt er:  

□ At klarlægge patienternes søvnkvalitet under indlæggelse i forhold til 

vanlig søvn hjemme 

□ At få forslag til interventioner, der kan forbedre vilkårene for en god 

nattesøvn hos indlagte patienter 

 

Metode  

Projektet er tilrettelagt som strukturerede interview af patienter indlagt i 

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O.  
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Interviewet foregår dagen efter operationen og foretages af 

afdelingssygeplejerske Helle Østergaard.  

Patienterne er akutte hoftebrudspatienter og elektive, primære hofte- eller 

knæalloplastikker, som har gennemgået en operation i enten lokal eller fuld 

bedøvelse. 

Inklusionskriterier: 

□ Over 18 år 

□ I stand til at forstå og tale dansk 

□ Have gennemgået en af ovennævnte operationer  

Eksklusionskriterier: 

□ Patienter med diagnosen demens 

 

Afdelingssygeplejersken foretager et tilfældigt valg af patienter til interview 

blandt alle mulige patienter på dage, hvor hun har mulighed og tid for at 

interviewe. Hun spørger dem om deltagelse og udleverer en skriftlig 

information. Når patienten har givet mundtligt tilsagn, aftales tidspunkt for 

interview. Der findes et egnet lokale, hvor interviewet kan foregå uforstyrret.  

Interviewet foregår ved, at afdelingssygeplejersken stiller spørgsmålene og 

skriver ned undervejs i skemaet.  

 

I spørgeskemaet skal der være oplysninger om patientens køn, alder, social 

status, diagnose, operation, bedøvelse og co-morbiditet. 

Der foretages en pilottest af spørgeskemaet på 2-3 patienter, hvorefter det 

rettes til, inden de egentlige interview starter.    

 

Tidsplan 

Foråret 2015: projektet beskrives og tilrettelægges, struktureret spørgeskema 

udarbejdes. 

Efteråret 2015: interviewene foretages i perioden august til december.  

Foråret 2016: interviewene analyseres og projektrapport udarbejdes. 

 

Etiske overvejelser 
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Det er frivilligt for patienten at deltage i projektet. Der sikres anonymitet ved 

ikke at registrere patientens navn og cpr nogen steder, der er derfor ikke 

behov for skriftlig tilladelse fra patienten eller godkendelse af Datatilsynet. 

Projektet er et pilotprojekt/udviklingsprojekt, der ikke har betydning for 

behandlingen af patienterne og skal derfor ikke anmeldes til Videnskabsetisk 

Komite.  

 

Konklusion/forventet resultat 

Vi forventer af projektet at få: 

□ en viden om, hvordan patienternes søvnkvalitet er under indlæggelse i 

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O i forhold til deres vanlige søvn hjemme 

□ forslag til, hvad plejepersonalet kan gøre for at give patienterne bedre 

vilkår for en god søvn, så de bliver i stand til at mestre de krav, der 

stilles til dem under indlæggelsen  
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