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Baggrund:  

Baseret på viden fra tre på hinanden følgende RCT`er (Hørdam 2009, 2010, 2014), er det 

dokumenteret, at patienter der gennemgår en total hoftealloplastik (THA) har søvnbesvær, 

smerter og hævede ben. Vi ved, at det tredje hyppigste problem ved THA er søvnproblem (hvilket 

svarer til ca. 35 %) (Hørdam 2014). Center for planlagt ortopædkirurgi på Næstved sygehus har 

derfor besluttet at fokusere på søvnproblemer. 

Formål: 

Reduktion af søvnproblemer hos patienter med total hoftealloplastik i fast-track forløb, med 

henblik på forbedret rehabilitering 

Metode: 

Dataindsamling vil blive gennemført ved alle patienter visiteret til og har gennemgået en THA i 

accelereret operationsforløb i Center for planlagt ortopædkirurgi, Næstved sygehus. 

Selvrapporterede patientdata i relation til søvn indhentes, med fokus på optimal rehabilitering ved 

hjælp af sygeplejeintervention. Der er udviklet en interviewguide, som specialistsygeplejerskerne
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i afdelingen anvender.   

Dataindsamlingen gennemføres fra januar 2015 til august 2016 

Deltagere: Ved operation af 4-5 patienter om ugen, vil det estimeres, at der vil kunne indsamles 

data fra ca. 200 patienter. Patienterne har et aldersgennemsnit på 68 år, hvoraf ca. 60 % er 

kvinder og ca. 40 % mænd. 

Inklusion: 

Patienterne rekrutteres fra sygehusets almindelige venteliste, der dækker et lokalområde med 

både land- og byområder. 
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 Sygeplejersker med minimum 1 års ortopædkirurgisk erfaring 
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Eksklusion: 

Patienter, der ikke ønsker deltagelse i den sygeplejefaglige opfølgning i det postoperative forløb 

Etiske overvejelser 

Projektet er indberettet til det regionale datatilsyn 

Forventet resultat: 

Ved sygeplejefaglig intervention og evidens forventes det, at kunne reducere søvnproblemer hos 

patienter efter THA. 

Litteratur: 

Hørdam, B, Søballe K, Pedersen, PU; 2009. Differences in health status of older people aged 65 and 

above after total hip replacement compared with the normal population: a cross-sectional study 

Hørdam B, Sabroe S, Pedersen PU, Mejdahl S, Søballe K; 2010. Nursing intervention by telephone 

interviews of patients aged over 65 after total hip replacement improves health status: a 

randomised clinical trial 

Hørdam B, Pedersen N, Nielsen L, Dhmitri E, Hemmingsen L: 2014 Hyppig og tæt kontakt til 

hoftepatienter sikrer hurtigere og bedre rehabilitering  

 

 


