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Titel 
 
Hvilke faktorer påvirker søvnen hos patienter, der skal have en instrumenteret stabiliserende ryg 
operation? 
 
Baggrund 
 
Mange patienter, der skal have en instrumenteret stabiliserende ryg operation (I-dese) klager over 
afbrudt nattesøvn og smerter både før og efter operationen.   
Søvn er et af menneskets grundlæggende behov, og søvn har betydning for restituering og en følelse 
af velvære. (1)  
Behovet for søvn er individuelt. Det varierer med alderen og er nært sammenhængende med det 
fysiske helbred og psykiske velbefindende. (2) 
 
Det nationale rygregister DaneSpine har udelukkende fokus på søvn i forbindelse med smerter. (3) 
Ved forundersøgelsen, indlæggelsessamtalen, udskrivelsessamtale og ved den ambulante 3 
måneders kontrol er søvn et af de behovsområder, der ikke er fokus på. Det betyder, at vi ikke ved 
noget konkret om, hvad der er årsagen til den manglende nattesøvn hos den enkelte patient før 
operationen, under indlæggelsen og efter operationen. 
Vores viden om patienternes sovevaner og hvordan vaner påvirker søvnen hos den enkelte under en 
indlæggelse, hvor vanerne måske ikke kan tilgodeses er ligeledes mangelfuld. Patienterne har ofte 
haft et langt sygeforløb med sygemelding inden de tilbydes en I-dese. Der kan være andre faktorer 
end smerter, der er årsag til den manglende nattesøvn både før, under indlæggelsen og efter 
udskrivelsen. 
Vi vil i det følgende afsnit afdække, hvad der findes af litteratur om smerter og søvn hos patienter 
med kroniske lændesmerter. 
En fransk epidemiologisk tværsnit case-control studie fra 2008, der har inkluderet 101 patienter 
med kroniske lændesmerter og en kontrolgruppe, beskriver at forholdet mellem akutte og kroniske 
smerter og søvn påvirker hinanden. Søvnforstyrrelse kan øge smerten, hvilket igen kan forårsage 
søvnforstyrrelser. (8) 
Undersøgelsen viser at gruppen med lændesmerter oftere er sygemeldt og at kropsvægten er højere 
end i kontrolgruppen. De beskriver desuden at gruppen med lændesmerter har flere 
selvrapporterede søvnproblemer en kontrol gruppen. De er længere tid om at falde i søvn og har 
mindre end 6 timeres effektiv søvn pr nat. (8)  
En irsk statistisk analyse fra 2009, der har inkluderet 15 patienter, beskriver, at 70 % af patienter 
med kroniske lændesmerter klager over søvn forstyrrelser. De har problemer med søvnløshed og har 
en mindre effektiv søvn end kontrolgruppen. (9) 
I en undersøgelse af 75 ortopædkirurgiske patienters søvn og natlige smerter vurderede patienterne 
deres smerter på en VAS-scala 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) 
 
Alle patienter, der får en I-dese er i fuld narkose under indgrebet og de får morfica som 
smertebehandling. 
Via litteraturen beskrives andre faktorer, der har indflydelse på patienternes søvn under 
indlæggelsen efter operationen.  
Patienter som gennemgår en operation er 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. (1) Dette underbygges af en journalistisk artikel fra 2013 i Sygeplejersken, der 
påpeger, at patienterne sover meget overfladisk og har mange opvågninger specielt de to første 
døgn efter operationen. De har ingen drømmesøvn eller dyb søvn. Der kan gå fra tre til fem døgn 
efter operationen før drømmesøvn og den dybe søvn stille og roligt vender tilbage. (5) 
Mange patienter har svært ved at sove om natten, når de er indlagt. I stedet ligger de og halvdøser i 
dagtimerne med det resultat, at deres døgnrytme bliver ødelagt. Det betyder, at er søvnen ikke 
nødvendigvis er opfriskende og restituerende. Utilstrækkelig og dårlig søvn, påvirker patientens 
søvnkvalitet. (2- 5)  
Forstærkende faktorer for dårlig søvnkvalitet er angst, særlig kombineret med smerter og 
depression. Støj, lys, ubehag, smerter, medicin, bekymring og stress er hovedårsagerne til, at 
patienterne enten mangler søvn eller oplever en dårlig søvnkvalitet under en indlæggelse. (1) 
  
I det følgende afsnit redegøres for, hvad litteraturen siger om sygeplejerskens opgaver i forbindelse 
med patientens søvn under indlæggelsen. 
Sygeplejerskers opgave er at være med til at sikre, at patienterne får en tilstrækkelig 
smertebehandling, være opmærksom på patienternes søvnproblemer og de faktorer, der kan forringe 
søvnkvaliteten. For at sygeplejersker kan hjælpe patienterne med at sove bedre og dermed hjælpe til 
hurtigere helbredelse og restitution, er det vigtigt, at de har den fornødne viden om søvn og kender 
til nonfarmakologiske tiltag, som kan hjælpe patienterne til en bedre søvn.(1) 
”Det er sygeplejerskens ansvar – i samarbejde med patienten – at tilrettelægge en pleje, der 
prioriterer og skaber de bedste betingelser for den normale søvn. Hvis patienterne får den 
nødvendige, genopbyggende dybe søvn, vil de have mere energi til at mestre deres 
sygdomsproblemer. (1) 
Florence Nightingale beskrev i 1859 vigtigheden af at skabe de bedste vilkår for patientens søvn. 
”en god sygeplejerske sørger altid for, at der ikke er knirkende eller raslende døre og vinduer på 
sygestuen og at gardiner og rullegardiner ikke blafrer, hvis vinden slår om, så det begynder at 
trække ind af vinduet og hun er særlig omhyggelig, når hun forlader sin patient om natten” (4). 
På trods af, at nogle af ovennævnte faktorer er forældet, så viser det, at patienter igennem tiden er 
blevet forstyrret i deres søvn af forskellige faktorer og at det er sygeplejerskens ansvar, at have en 
opdateret viden, der gør, at hun kan medvirke til at sikre patienten tilstrækkelig søvn og hvile. 
 
Under indlæggelsen kan patienternes søvn være forstyrret af, at ligge i en anden seng end vanligt og 
på stue med fremmede medpatienter Mange patienter klager over, at de ikke har sovet godt om 
natten, når dagvagten spørger ind til det om morgenen. I journalen er det ikke unormalt, at 
nattevagten har skrevet, at patienten har sovet ved tilsyn.. 
Vi ved ikke, hvilke faktorer, der ifølge patienterne forstyrrer deres søvn under indlæggelsen og vi 
har ikke en tilstrækkelig viden om, hvordan vi bedst kan hjælpe patienterne til en bedre søvn.    
Dette underbygges af en tyrkisk deskriptivt studie fra 2010 om søvnkvalitet efter operationer, der 
beskriver at patienter ofte klager over manglende søvn og at sygeplejerskerne udelukkende tager et 
par lukkede øjne som tegn på søvn. Når patienten klager over manglende søvn, så får de noget 
afslappende medicin som den eneste intervention. (6)  
Patienters normale søvnmønster ændres ofte under indlæggelse, og søvnen forstyrres. Årsager til 
ændret søvn under indlæggelse kan være relateret til såvel miljømæssige som fysiske og psykiske 
faktorer. Forstyrrelserne kan være begrundet i udefrakommende faktorer som støj i afsnittet, stærkt 



lys, elektronik, sygeplejerskernes interventioner og indefra kommende faktorer som delirium, 
depression, stress, dårlig liggestilling og smerter. (2) 
Nogle patienter oplever desuden at blive påvirket af ændrede temperaturer i rummet eller ændrede 
natlige rutiner. (7) 
I den tyrkiske undersøgelse fra 2010 beskriver patienterne, at de største problemer i forhold til 
søvnforstyrrelser er støj og at personer går ud og ind af rummet. De beskriver desuden overfyldte 
rum, lufttemperatur, strukturen af seng og pude, belysning om natten, bekymringer og sult som 
værende forstyrrende faktorer. (6). 
Nogle af de faktorer, der beskrives i den tyrkiske undersøgelse kan måske ikke overføres direkte til 
afdeling R, da vilkårene på en dansk sengeafdeling er anderledes. 
 
 
Den kliniske retningslinje Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring 
af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter fra 2014 er ikke kendt og implementeret i 
sengeafdelingen R ryg kirurgisk sengeafdeling på Middelfart sygehus.  
Plejepersonalet i sengeafdelingen har dog indarbejdet rutiner, der bevirker, at der tages hensyn til, at 
operationspatienter har behov for ro og hvile. 
 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan personalet i afdeling R tilgodeser patienternes 
behov for søvn og hvile under indlæggelsen.   
Patienter opereret for I-dese har en indlæggelsestid på 3-5 døgn, de får så vidt muligt ene eller en to 
personers stue. Det samme gør sig gældende for meget snorkende, urolige og dårlige patienter.  
Aftenvagterne sørger inden sengetid for, at patienten efter behov bliver mobiliseret, soigneret og får 
ladt vandet. Patienterne tilbydes smerte- og kvalmestillende medicin, kulde/varmepude efter behov. 
Hvis personalet fornemmer, at der er noget, der bekymrer patienten, så spørges der ind til det, så der 
bliver snakket om det, inden personalet forlader stuen for at sikre en god søvn. 
Der luftes ud på stuen og temperaturen reguleres Patienterne lejres godt og der sørges for, at der er 
drikkevarer og klokkesnor inden for rækkevidde.  
Der tilbydes varme drikke, der kan virke beroligende, ørepropper eller sovemedicin, hvis 
patienterne har svært ved at sove. 
Smertepumpe fyldes inden midnat, hvis den vil løbe tør i løbet af de næste timer, der sættes ofte 
smertestillende medicin og kvalmestillende produkter som saltkiks og mandler på sengebordet for at 
sikre at patienten ikke bliver for vågen eller for at medpatienten ikke bliver forstyrret.  
Patienterne informeres om, at nattevagten tilser dem et par gange i løbet af natten. Det kan give 
tryghed og sikre, at de ikke bliver forskrækket, hvis døren går op.  
Der skal være ro på stuen kl. 23, hvilket indebærer, at fjernsyn og lys slukkes. 
Personalet nedsætter lyset på gangene og stuerne til nat belysning. Patienten kan selv regulere om 
der skal være mørkt eller vågelys på stuen. I lofterne er der et modem til wifi med blåt lys, der lyser 
op om natten. Flere patienter har påtalt, at lyset er irriterende. Problemet er størst på de stuer, hvor 
sengens hovedgærde er lige under lyset. 
 
Patienterne tilses efter behov i løbet af natten, hvor de tilbydes smertestillende- og kvalmestillende 
medicin, kulde- og varme pude og hjælp til lejring. De nyopererede patienter ”vækkes” tidligt om 
morgenen, da de skal have aflæst dræn, KAD, smertekateter og evt. have intravenøs medicin og/ 
eller væske.  
Om natten minimeres støj på gangene, der køres f.eks. ikke med rulleborde eller vaskes op mellem 
kl. 24 og 06. Dørene til medicinrummet larmer når de går op. Det er skydedøre med nøglekort. 
Patienterne spørger ofte til, hvad det er for en lyd.  
 



Om dagen er der et middagshvil mellem kl. 12 og 14. Det står på døren ind til sengeafdelingen og i 
pjecerne som udleveres til patienterne.  
Personalet tilstræber, at der ikke er besøgende på afdelingen i dette tidsrum. Hvis der er en situation 
hvor besøget er vigtigt, bliver patienten kørt ud fra stuen, hvis der er andre patienter på stuen.  
Personalet forsøger, at undgå, at der er aktiviteter på stuerne mellem kl. 12 og 14. Nogle af de 
aktiviteter, der ind imellem finder sted i det nævnte tidsrum er stuegang, udskrivningssamtaler og 
fysioterapeutisk træning. Det kan også være nødvendigt, at hjælpe en patient i bad eller 
medpatienten har behov for at få smertestillende eller kvalmestillende medicin. Der er desuden 
patienter, der køres til operation, kommer tilbage fra operation eller indlægges, hvilket giver 
aktivitet på gangen og de pågældende stuer. Der er sjældent ro på de enkelte stuer før kl.12.30. 
 
Dette underbygges af, at der i litteraturen beskrives at, enhver klinisk afdeling har forskellige 
omgivelsesfaktorer, der bidrager til søvnforstyrrelser, men det er generelt for afdelingerne, at 
sygeplejepersonalets rutiner forstyrrer patienternes søvn om natten. Sygeplejepersonalets gentagne 
vækninger af patienten og anvendelsen af lys på stuen udgør en barriere til søvn på hospitalet. 
Sygeplejeopgaver, som hjælp til natlige lejringer, skift af sengetøj etc., kræver det rette lys for 
patienten og sygeplejepersonalets sikkerhed, men medfører forstyrrelse for medpatienten (2) 
 
I sengeafsnittet kan der være støj og lys på stuerne, når medpatienten skal på toilettet, have 
smertestillende medicin, snorker eller hjælp til lejring. Vi har dog ikke en viden om, i hvilket 
omfang det påvirker patienten søvn under indlæggelsen. 
Da vi ikke spørger ind til sovevaner, normal søvnrytme eller søvnforstyrrelser inden indlæggelsen, 
så kan vi ikke tage hensyn til dette under indlæggelsen. Vi spørger desuden ikke ind til om søvnen 
normaliseres i løbet af sygdomsperioden. Det bevirker, at vi ikke ved om søvn problemer er ryg 
relaterede. Vores viden om patientens søvn før, under og efter indlæggelsen er begrænset da vi ikke 
har haft fokus på søvn i forbindelse med vores samtaler med patienten. Litteraturen giver os ikke en 
konkret viden om, hvilke faktorer der er afgørende for, at vi kan sikre vores patienter den bedst 
mulige søvn. 
Det bevirker, at det er relevant at undersøge om der er en sammenhæng mellem søvn og ryg 
relaterede problemer og hvilke faktorer, der ifølge patienten er forstyrrende for deres søvn, så vi kan 
få en viden, der betyder, at vi kan hjælpe patienten til en bedre søvnkvalitet.  
 
 
Formål med projektet 
 

• At undersøge om der er sammenhæng mellem ryg relaterede problemer og den dårlige 
nattesøvn før operationen, under indlæggelsen og efter operationen ved at kortlægge 
patientens søvnrytme og vaner i forbindelse med søvn. 

• Klarlægge hvilke faktorer, der ifølge patienten påvirker søvnen, så personalet kan medvirke 
til at patienten får en bedre søvnkvalitet før, under og efter indlæggelsen. 

 
 
Metode 

 
Design 
 
Kohorte undersøgelse bestående af de patienter, der bliver tilbudt en I-dese operation i perioden fra 
den 15/9 -1/12 2015 idet de samme patienter følges med 3 spørgeskemaer over nogle måneder fra 
indlæggelsessamtalen til 3 måneders kontrol. (bilag 1) 



 
Deskriptiv undersøgelse, hvor der udleveres ens spørgeskemaer ved indlæggelsessamtalen, 
udskrivelsessamtalen og ved 3 måneders kontrol. Ved udskrivningssamtalen er der dog ekstra 
spørgsmål med fokus på søvn og middagshvil i sengeafdelingen. 
 
Patienterne inkluderes i undersøgelsen i forbindelse med indlæggelsessamtalen, hvor de får 
mundtlig og skriftlig information om projektet.  
Det er sygeplejerske Randi Jensen, der er ansvarlig for mundtlig og skriftlig information. 
Spørgeskemaerne besvares på en I-pad, hvor de er lagt ind på Survey-xact. 
 

1. spørgeskema besvares på I-pad, der udleveres af Randi Jensen i rygkirurgisk ambulatorium 
efter indlæggelsessamtalen. Den sygeplejerske der udfører indlæggelsessamtalen er 
ansvarlig for, at patienten kommer til at tale med Randi Jensen, inden de går hjem. 

2. spørgeskema besvares på I-pad, der udleveres af Randi Jensen inden udskrivelsen fra 
sengeafdelingen. Den sygeplejerske, der har ansvaret for patienten på udskrivelsesdagen 
giver besked om udskrivelsen så tidligt som muligt til Randi Jensen. 

3. spørgeskema besvares på I-pad, der udleveres af sekretær, når patienten ankommer til 
receptionen i ambulatoriet ved 3. måneders kontrol. Efterfølgende afleveres I-pad til Randi 
Jensen 

 
Spørgeskemaerne udfyldes af patienten.   
 
Inden projektets opstart skal personalet i ryg kirurgisk ambulatorium og sengeafsnit have 
tilstrækkelig viden om projektet til at de enkelte personalemedlemmer kan informerer patienten 
løbende om projektet og sikre, at de ikke går fra ambulatoriet/ afdelingen uden at de har udfyldt 
spørgeskemaet. 
Der bliver informeret om projektet på personale møder i sengeafdeling og i ambulatoriet i 
august/september måned. 
 
Data fra spørgeskemaerne opbevares i survey –xact. 
Den enkelte patient følges, hvilket bevirker at vi får svar på, om den enkelte patient får en bedre 
søvn igennem forløbet og hvilke faktorer, der har været forstyrrende for den enkeltes søvn. 
Data analyseres desuden i forhold til de enkelte faktorer, for at se om vores resultater bidrager til ny 
viden om søvn hos patienter, der opereres for en I-dese.  
 
Inklusionskriterier 
 
Patienter der skal opereres med en I-dese 
Patienterne skal kunne forstå, tale og læse dansk 
 
Eksklusionskriterier  
 
Patienter med søvnapnoe 
 
Deltager 
 
Der forventes at kunne inkluderes ca. 20 patienter. 
 
 



Projektansvarlig 
 
Sygeplejerske Randi Jensen 
 
Projektgruppe 
 
Sygeplejerske Inge Anderson 
 
Projektet er godkendt af afdelingssygeplejerskerne Bitten Hende, Marianne Lorenzen og 
Birgitte Poulsen rygkirurgisk sektor. 
 
 
Tidsplan for studiet: 
 
10. april 2015                                    1.møde i projektgruppen 
1. august  2015                                  indsendes projekt beskrivelse til VIDOKS 
August og september                        informeret personalet på personalemøder om projektet 
15/9 2015- 1/12 2015                        inkluderes patienter og spørgeskemaer udleveres til patienterne. 
1/12 2015 – 1/4 2016                        gennemføres udlevering af 2. og 3. spørgeskema 
April til juni 2016                             analyseres spørgeskemaer 
Juni- juli 2016                                   projektrapport skrives.              
30. august 2016                                 indsendes projektrapport til VIDOKS 
Efteråret 2016                                   temadag, hvor projektet præsenteres 
 
Etiske overvejelser 
 
Da vi følger patienter over længere tid og data løbende opgøres, så skal der søges tilladelse hos 
datatilsynet. 
Patienter som deltager i spørgeskemaundersøgelse skal informeres mundtligt om projektet i 
forbindelse med indlæggelsessamtalen. De skal desuden modtage skriftlig information om 
søvnprojektet og give skriftlig samtykke inden udfyldelse af 1. spørgeskema. De skal informeres 
om, at deltagelsen er frivillig, og at de til enhver tid kan trække deres tilsagn tilbage, uden at det får 
konsekvenser for deres behandlingsforløb og sygepleje. 
Datamateriale skal opbevares forsvarligt, og patienterne anonymiseres i projektrapporten og ved 
fremlæggelse af resultater. 
Da der ikke sker nogen intervention, skal projektet ikke anmeldes til etisk komite. 
 
Datatilsynet 
 
Projektet er anmeldt til datatilsynet via Regionsyddanmarks paraplyanmeldelse. 
 
 
Forventet resultat  
 
Vi forventer at få en viden om, hvilke faktorer der ifølge patienten påvirker deres søvn rytmer, 
søvnkvalitet og vaner efter, at de har fået rygrelaterede problemer og om de har genvundet normal 
søvnrytme og fået en bedre søvnkvalitet 3 måneder efter operationen. Dette vil give en viden, der 
kan være med til at sikre patienten den bedst mulige information og rådgivning i forhold til at kunne 
opretholde en så normal søvnrytme og søvnkvalitet som muligt i sygdomsforløbet.  



 
Vi forventer at få en viden om, hvilke faktorer, der påvirker nattesøvnen under indlæggelsen og 
hvordan personalet kan blive bedre til at sikre patienten mulighed for at sove, så de efter 
operationen kan deltage i genoptræning og blive klar til udskrivelse. 
Vi forventer ligeledes at få en viden om søvnrelaterede problemer hos patienter med  
rygproblemer, der kan få betydning for at søvn bliver et behovsområde, der spørges ind til ved såvel 
indlæggelsessamtalen som udskrivelsessamtalen. 
 
Perspektivering 
 
På baggrund af resultaterne forventer vi, at få en ny viden om søvn, der skal implementeres i såvel 
ambulatorium som sengeafdeling.  
Vi forventer, at dette kan medføre, at den kliniske retningslinje Nonfarmakologiske 
sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter 
implementeres i sengeafdelingen. 
Efterfølgende kan det være interessant at udvikle sygeplejeindikatorer og få dem implementeret i 
kvalitetsdatabasen DaneSpine.  
 
 
Aftaler om Publicering 
       
Artikel i det lokale nyhedsbrev Knogleekspressen. 
 
Oplæg på VIDOKS temadag, på sygeplejekonferencer på Sygehus Lillebælt og FSOS   
 
 
Referencer 
 

1. Nationalt projekt om søvn hos ortopædkirurgiske patienter. 
Projektbeskrivelse. VIDOKS december 2014, version 1 

2. Fog Lisbet, Maheswaran Maduri, Wester Dorte, Bælum Rikke:  
      Nonfarmarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af  

Kvalitet hos voksne indlagte patienter 
Center for Kliniske Retningslinjer Clearinghouse  februar 2014 

3. www.Danespine.dk 
4. Nightingale F. Notes on nurcing: København Munksgaard Danmark 1999 
5. Troelsen Marianne Skou: Patienter sover for dårligt, sygeplejersken 2013 nr.3 side 18-22 
6. Ylimaz M, Sayin Y, Gurler H: Sleep Quality of Hospitalized  Patient in surgical Units. 

Nursing Forum an independent voice for nurcing forum nr. 3 september 2012 
      7.   Krenk L. Søvnforstyrrelser efter kirurgiske indgreb. In: Jennum P, editor. Søvn. 1st ed.: 

      Munksgaard; 2013. p. 257. 
8.   Marty M, Thomas P, Duquesnoy B, Allaert F. Quality of sleep in patients whith chronic low   
       bach pain: a case- control stydy.  Eur Spine J. April 2008. 
9. Donoghue G, Fox N, Heneghan C, Hurley D. Objective and subjektive assessment of sleep  
       in chronic low back pain patients compared with healthy age and gender matched controls:  
       a pilot study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2.oktober 2009 
 
 
 



Bilag 
 
Bilag 1  spørgeskema 
 
Bilag 2  patient information 



Søvn 
 
Du bedes besvare følgende spørgsmål, så godt du kan, ud fra hvordan du har sovet gennem den 
sidste måned. 
Svarene skal være en gennemsnitlig vurdering af, hvordan dine sovevaner har været den sidste 
måned.  
Du bedes besvare alle spørgsmålene. 
 
CPR. Nummer__________________________ 
 
Angiv venligst baggrundsoplysninger 
 
                                               Mand__________ 
 
                                               Kvinde_________ 
                                             
                                               Alder___________ 
                                                
                                               Er du sygemeldt?            Ja____           Nej____ 
 
                                               Hvis ja: Hvor længe har du været sygemeldt i uger_______ 
 
                                               ASA (udfyldes af personale)___________ 
 
                                               BMI (udfyldes af personale)___________ 
                          
 

1. I gennem den sidste måned, hvornår er du almindeligvis gået i seng? 
 
                                         Vanlig sengetid_______________________ 

 
 

2. I gennem den sidste måned, hvor lang tid (i minutter) har det almindeligvis taget dig at 
falde i søvn? 

                                     
                                         Antal minutter________________________ 
 
 
3. I gennem den sidste måned, hvornår er du almindeligvis stået op om morgenen? 

 
                                                Vanlig stå op tid_______________________ 
 
 

4. I gennem den sidste måned, hvor mange natlige timers søvn mener du at have fået? 
(Dette er eventuelt anderledes end det faktiske antal timer, du har ligget i sengen) 
 
                                     Antal timer af egentlig søvn_____________ 
 



 
 
For de følgende spørgsmål, sætter du kun et kryds ved det bedst mulige svar. Vær 
venlig at svare på alle spørgsmålene. 
 

5. Sover du sammen med andre? 
 
                                                  Ja___________             Nej____________ 

 
                                            Sover du sammen med en anden i sammen rum____________ 
 
                                            Sover du sammen med en anden i samme seng_____________ 
                                        

 
6. Gennem den sidste måned, hvor ofte har du haft problemer med at sove på grund af at 

du………… 
 

• Ikke kan falde i søvn inden 30 min 
           
                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
                               
                                Daglig_________________________________ 
 

•   Vågner du om natten eller tidlig morgen?      
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                 Daglig_________________________________ 
 
 

7. Sover du i løbet af dagen? 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 



 
                                Tre eller flere gange om ugen______________   
 
                                Daglig_________________________________ 
 
                                 
 

8. Gennem den sidste måned, hvor ofte har du haft problemer med at sove på grund af at 
du……….? 

 

• Er nødt til at gå på toilettet en eller flere gange 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
 

• Har besvær med at trække vejret ordentlig 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
 
 

• Hoster eller snorker højlydt 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Har det for koldt 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
 
 

• Har det for varmt 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
 

• Sover du med vinduet i soverummet åben? 
 

                                Altid_________________________________ 
 
                                Aldrig________________________________ 
 
 
                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 



                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
                                   
                                Daglig_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Har mareridt 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
 

• Har smerter 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
 

• Er bekymret for fremtiden 
 

                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 
 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 



                                Daglig_________________________________ 
 
  

• Har der været andre grunde, end de overfor nævnte, til at du har haft problemer 
med at sove, beskriv da venligst 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

                                 
    _____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
 
 
 
 

9. I gennem den sidste måned, hvordan vurderer du din overordnede søvnkvalitet? 
 
                                                  Meget god________________________ 
                                                  
                                                  Rimelig god_______________________ 
 
                                                  Rimelig dårlig_____________________ 
 
                                                  Meget dårlig______________________ 
 
 

10. I gennem den sidste måned, hvor ofte har du taget medicin for at hjælpe dig med at 
sove? (på recept eller håndkøb) 

 
                                Ikke i gennem den sidste måned________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen___________ 
 
                                En eller to gange om ugen______________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen___________ 
 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
 

11. I gennem den sidste måned, hvor ofte har du haft problemer med at holde dig vågen 
mens du kører bil/mens du spiser et måltid/medens du er i gang med sociale aktiviteter 

 
                                Ikke i gennem den sidste måned__________ 
  
                                Mindre end en gang om ugen_____________ 



 
                                En eller to gange om ugen________________ 
 
                                Tre eller flere gange om ugen______________ 
 
                                Daglig_________________________________ 
 
  

12. I gennem den sidste måned, hvor stort et problem har det været for dig at opretholde 
entusiasme til at få tingene gjort? 

 
                                                 Intet problem overhovedet________________ 
 
                                                 Et ubetydeligt problem____________________ 
 
                                                 Til tider et betydeligt problem______________ 
 
                                                 Ofte et betydeligt problem__________________ 
 
 
 

Besvares kun ved udskrivelsen fra afdelingen 
 

1. Har du ligget på?    
                                
                                          Enestue____________ 
 
                                          2 sengs stue_________ 
 
                                          3 sengs stue_________ 
   

                                                4 sengs stue_________ 
               
 

2. Har du oplevet, at der var ro i afdelingen mellem kl. 12 og kl. 14? 
 

 
                                                 Ja__________________ 
 
                                                 Nej_________________ 
 
 

• Angiv hvilke forstyrrelser/uro du har oplevet mellem kl. 12 og kl. 14 
 

__________________________________________________________ 
 

            __________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________                                                 



 
            __________________________________________________________ 
                                 
            __________________________________________________________ 
 
             
 

3. Har du oplevet, at der var ro i afdelingen mellem kl. 23 og kl. 6    
 
 
                                           Ja___________________ 
                                             
                                           Nej__________________ 
 

•  Angiv hvilke forstyrrelser/uro du har oplevet om natten. 
 

____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
      ____________________________________________________________ 

 
      ____________________________________________________________ 
  
      ____________________________________________________________ 



Kære patient  
Vi er i gang med et projekt, som skal give os ny viden 
om søvn hos patienter, der skal have foretaget en 
stabiliserende rygoperation med implantat. 
 
Vi ved allerede, at søvn er et grundlæggende behov, og 
at en god søvn har betydning for din helbredelse og din 
følelse af velvære. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående har vi brug for at 
indhente oplysninger om patienters søvn. Derfor 
henvender vi os netop til dig for at spørge, om du har 
lyst til at hjælpe os ved at deltage i denne undersøgelse. 
 
Din deltagelse indebærer, at du besvarer et 
spørgeskema a’ tre omgange.  

1) I forbindelse med din forundersøgelse i 
Rygkirurgisk Ambulatorium. 

2) Umiddelbart før du udskrives fra Rygkirurgisk 
Sengeafsnit. 

3) I forbindelse med din tre måneders kontrol i 
Rygkirurgisk Ambulatorium. 

 
Det forventes, at det tager ca. 10 min. at besvare 
spørgeskemaet pr. gang. 
 
Fortrolighed og anonymitet 
Projektet er anmeldt til Datatilsynet efter 
persondataloven. Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår 
for projektet til beskyttelse af dit privatliv.  
Det betyder, at de oplysninger, som du giver, vil blive 
behandlet fortroligt. I forbindelse med udarbejdelse af 
selve projektet, vil dine besvarelser fremstå anonymt, så 
ingen kan henføre dine oplysninger til dig. 
 
Frivilligt at deltage 
Det skal understreges, at det er frivilligt, om du ønsker at 
deltage eller ej. Du kan, på et hvilket som helst 
tidspunkt, vælge at trække dig fra undersøgelsen.  
Din beslutning om deltagelse får ingen betydning for din 
nuværende eller fremtidige behandling og pleje. 

Deltagelse 
Såfremt du ønsker at deltage, beder vi dig underskrive 
dette dokument og aflevere det til: 
Sygeplejerske Randi Jensen 
Rygkirurgisk Ambulatorium, Middelfart Sygehus. 
 
Såfremt du ønsker yderligere information, inden du kan 
tage stilling til, om du ønsker at deltage, kan du ligeledes 
rette henvendelse til Randi Jensen, telefon nr. 6348 4521. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Med venlig hilsen 
 
Søvn-projektgruppen,  

Rygkirurgisk Sektor 
Middelfart Sygehus 
 

 
Informeret samtykke 
Jeg bekræfter hermed at have modtaget ovenstående 
information mundtligt og skriftligt, og jeg ønsker at 
deltage i undersøgelsen.  
Jeg er informeret om, at deltagelsen er frivillig, og at jeg 
når som helst kan trække mig fra undersøgelsen, uden 
at det vil få betydning for min behandling og pleje. 
 
 
Dato: __________ 
 
 
Underskrift: _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patientinformation 
 
 

Deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse  
om søvn. 
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