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Ortopædkirurgisk afdeling :  

Ortopædkirurgiske patienters søvnkvalitet under indlæggelse. 

Baggrund 

Søvn har betydning for det fysiske helbred og psykisk velbefindende og er en nødvendighed for 

kroppens restituering, hormonbalance, immunforsvar samt de kognitive funktioner (1). Søvnkvalitet 

er følelsen af at være energisk, aktiv og klar til en ny dag og kan påvirkes af såvel fysiologiske som 

psykologiske faktorer. Dårlig søvnkvalitet kan have negativ effekt på følelser, tanker samt 

motivation og give fysiske og kognitive symptomer i form af træthed, tab af koncentration, 

udmattelse, lav smertetærskel, angst, nervøsitet, irrationel tankegang, hallucinationer, manglende 

appetit, obstipation og nedtrykthed (2). Det er vel beskrevet, at søvnproblemer medfører 

anspændthed, forsinket sårheling, flere smerter og vanskeliggør patienters daglige aktiviteter (2). 

Derfor kan dårlig søvnkvalitet have alvorlige konsekvenser for helbredet og restitueringen efter 

sygdom.  

En tværsnitsundersøgelse blandt indlagte patienter på Gentofte Hospital  i 2013 med fokus på 

prævalensen af patientoplevede problemer indenfor udvalgte områder viste blandt andet, at der på 

tværs af alle afdelinger var en høj prævalens af patienter, der oplevede at have problemer i forhold 

til søvn under indlæggelse. Undersøgelsen belyste dog ikke årsager og sammenhænge, hvorfor 

gennemførelse af et forskningsprojekt, der skal undersøge problemstillingen nærmere er planlagt. 

Dette studie er en del af dette forskningsprojekt men har alene fokus på indlagte ortopædkirurgiske 

patienter.  

2. Formål 

• At undersøge søvnkvaliteten hos hospitalsindlagte ortopædkirurgiske patienter 
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o At undersøge årsager til indlagte ortopædkirurgiske patienters oplevelse af dårlig 

søvn 

o At undersøge sammenhængen mellem hospitalsindlagte ortopædkirurgiske patienters 

søvnkvalitet og udvalgte variabler (fysiske forhold, indlæggelseslængde ol.) 

3. Metode 

Design 

Undersøgelsen er designet som en tværsnitsundersøgelse. Dette design er relevant for at beskrive 

status for et fænomen eller beskrive sammenhænge mellem fænomener på et fastlagt tidspunkt (3).  

Undersøgelsen udføres på Ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Hospital 

 

Deltagere og rekruttering 

Deltagerne rekrutteres fra to ortopædkirurgiske sengeafdelinger, som fortrinsvis har patienter 

indlagt til elektiv hofte- eller knæalloplastikoperation samt re-operation efter disse indgreb. 

Derudover kan ortopædkirurgiske patienter, som primært er planlagt til operation i dagkirurgisk 

regi, blive indlagt på afdelingen postoperativt.  

Deltagerne inkluderes ud fra følgende kriterier: 

Inklusionskriterier: indlagt før kl. 15 dagen før, > 18 år, taler og forstår dansk, givet informeret 

samtykke. 

Eksklusionskriterier: terminal fase   

Om morgenen på en ugentlig fastlagt dag screenes patienter for egnethed til at deltage i studiet. 

Denne screening foretages skiftevis på et af de to sengeafsnit. Patienter, som opfylder kriterierne for 

deltagelse, får skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen samt om deres rettigheder som 

deltagere. 
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Dataindsamling  

Data bliver indsamlet mellem kl. 9 og 11 på sengestuen ved face-to-face interviews med brug af 

spørgeskemaet St. Mary´s Hospital Sleep Questionnaire.  Dette spørgeskema er udviklet til at 

evaluere indlagte patienters søvn ved systematisk at spørge til patientens oplevelse af sidste nats 

søvn (4). Spørgeskemaet er valideret ved anvendelse til såvel kirurgiske og medicinske patienter (4, 

5) og består af 14 spørgsmål, der belyser søvnrelaterede emner. 

I tillæg til spørgeskemaet vil der blive registreret data vedrørende demografi, indlæggelseslængde, 

indlæggelsestype (akut/planlagt), beskæftigelsesstatus, stuetype og eventuelle problemer med søvn 

før indlæggelsen. 

Den samme sygeplejerske (Kirsten Szöts) screener og inkluderer patienter samt udfører alle 

interviews.  

 

Etik 

Projektet er forelagt Videnskabs Etisk Komite og blev vurderet til ikke at være anmeldelsespligtigt. 

Desuden er projektet er anmeldt og godkendt af Datatilsynet, RegionH (journal nr. GEH-2014-032). 
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Perspektivering 
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Resultaterne fra dette studie kan give indsigt i indlagte ortopædkirurgiske patienters søvnkvalitet og 

derved give viden om omfanget af søvnproblemer under indlæggelses – en viden af betydning for 

fremtidige prioriteringer af indsatser i den kliniske praksis, som er rettet mod patienternes søvn. 
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