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Baggrund 

Dette bachelorforløb er et led i et igangværende nationalt projekt om søvn hos ortopædkirurgiske 

patienter. Projektet er ledet af VIDOKS og har til formål: at få fokus på og udfolde det 

sygeplejefaglige behovsområde søvn og skabe evidensbaseret viden i relation til 

ortopædkirurgiske patienters søvn (Lokaliseret d. 02/09-2015: 

http://www.vidoks.dk/media/14680/nationalt_projekt_om_s_vn_hos_ortop_dkirurgiske_patienter.__

hm_dec_2014.pdf)  

 

Virginia Henderson omtaler søvn og hvile som et af menneskets 14 universelle behov. Til trods for 

dette er vores kliniske erfaring, at patienterne under indlæggelse udtrykker et manglende 

sundhedsfagligt fokus på dette behov. Endvidere er det ofte oplevet, at der er modstridende 

opfattelser af patienternes søvnkvalitet nattevagten og dagvagten imellem. Dette har ført til en 

undren over kvaliteten af de indlagte patienters søvn.  

Følgende ønskes derfor undersøgt:  

 

• Findes der et redskab til vurdering af indlagte patienters søvnkvalitet, der kan anvendes på 

dansk, i en ortopædkirurgisk afdeling? 

• Hvis ikke; hvordan vil et sådant skulle udformes?  

• Hvad er den største kilde til søvnforstyrrelser hos de indlagte patienter?  

• Er der overensstemmelse mellem de observerede forstyrrelser og de patientoplevede 

forstyrrelser? 

 

Formål 

Hvordan opleves søvnkvaliteten under indlæggelse hos ortopædkirurgiske patienter? 

 

Hvor formålet er: 

• At identificere et redskab til vurdering af den patientoplevede søvn hos indlagte 

ortopædkirurgiske patienter. 

• At afdække om patienterne oplever, at redskabet indeholder de relevante faktorer med 

betydning for søvnkvalitetsvurdering. 

• At sammenholde de patientoplevede subjektive forstyrrelser med de studerendes 

observerede objektive forstyrrelser på stuen. 

 

Metodeovervejelser, herunder metoder til dataindsamling 

I projektet anvendes triangulering til at sammenholde feltobservationerne med patienternes 

vurdering af forstyrelser af deres søvn. 

 

Indledningsvist foretages en systematisk litteratursøgning efter redskaber til vurdering af 

søvnkvalitet hos indlagte patienter - helst ortopædkirurgiske patienter. Foreligger der ikke 



materiale udarbejdet på baggrund af ortopædkirurgiske patienter, kan et redskab anvendt hos en 

sammenlignelig indlagt patientgruppe benyttes. Her ekskluderes  intensive,- psykiatriske og evt. 

andre patienter, hvor miljø og tilstand ikke er overførbare til ortopædkirurgiske patientgrupper.  

Kriterier til redskab: 

• Høj overfladevaliditet med en simpel og intuitiv udformning, så det er overkommeligt samt 

anvendeligt i klinikken 

• Redskabet er valideret andre steder 

• Der kan søges tilladelse til at indholdsvalidere det i Danmark. 

 

Der foretages systematiske litteratursøgninger og egnede redskaber listes op. Med henblik på at 

sikre kvaliteten og anvendeligheden af et redskab til fremadrettet brug i projektet drøftes valg af 

redskab med de kliniske repræsentanter. Såfremt et redskab findes på engelsk, oversættes dette 

efter WHO’s anbefalinger til “Process of translation and adaptation of instruments” indeholdende 

følgende punkter: oversættelse, tilbageoversættelse samt test på målgruppen . De studerende er 

ansvarlige for oversættelsen. I denne forbindelse ansøges VIA’s oversættelsespulje i forhold til 

tilbageoversættelse. 

Der foretages en umiddelbar vurdering af et potentielt redskab i forbindelse med den systematiske 

litteratursøgning. Herefter overfladevalideres det af en gruppe repræsentative respondenter, inden 

det benyttes i forbindelse med feltobservation. Denne gruppe indeholder både sygeplejersker og 

patienter, da det er væsentligt at begge parter kan anvende redskabet.  

 

Feltstudie: 

I et feltstudie observeres og registreres forstyrrende faktorer på en hospitalsstue, der kan have 

betydning for patienternes søvn som eksempelvis støj, lys, personale på stuen mv. Disse defineres 

forud for observationsstudiet, og der udarbejdes en kodebog som observationsguide. Dette gøres 

for at mindske inter-observatør variationen. 

For at undersøge hvorvidt de observerede forstyrrelser har indflydelse på patienternes oplevelse af 

søvnkvaliteten gives søvnvurderingsredskabet til de patienter, som har sovet på den stue, der er 

blevet observeret. Det kan evt være nødvendigt med et supplerende spørgeskema omhandlende 

søvnforstyrrelser, hvis dette ikke indgår specifikt i søvnvurderingsredskabet. 

Derudover indhentes følgende demografiske data: køn, alder, indlæggelsesårsag, tidspunkt i 

indlæggelsesforløb. Såfremt én eller flere patienter indgår i undersøgelsesgruppen flere gange, vil 

dette noteres som bias. Dog ekskluderes patienten ikke umiddelbart for yderligere deltagelse i 

studiet, da der fokuseres på den enkelte nat og patienternes oplevelse af denne. 

 

Observation:  

3 nætter x 3 studerende. Observatørerne deltager ikke i plejen, og sidder placeret så diskret som 

muligt i rummet, for at være til mindst mulig gene for patienterne. Observatørerne bærer uniform. 

 

Eksklusionskriterier:  

Patienter hvor det af plejepersonalet vurderes, at de ikke er i stand til at svare på et spørgeskema. 

Patienter under 18 år. 

 

 

 



Mulige bias på oplevelsen af forstyrrelserne 

For at afgrænse studiet indsamles ikke data på andre psykologiske og fysiologiske faktorer, der 

potentielt kan influere på patientens oplevelse af søvnforstyrrelser og dermed sammenhængen 

med de observerede forstyrrelser på stuen. Faktorer som eksempelvis smerter, hypo-/hypertermi, 

farmakologiske (bi)virkninger, anæstesi, søvnsygdomme, anvendelse af hypnotika, angst, 

problemer med at sove et nyt sted, døgnrytmeforstyrrelser mm. må derfor betragtes som bias, og 

vil blive diskuteret ift studiets validitet. Observeres der forstyrrelser, der ikke tages højde for i 

redskabet, vil disse ligeledes blive noteret som bias. Derudover kan observatørens tilstedeværelse 

på stuen være en confounder, da det både kan være en forstyrrelse i sig selv og samtidig influere 

på patienternes oplevelse af søvnkvaliteten.   

 

Analysestrategi (eller overvejelser herom) 

Der opstilles en hypotese om sammenhængen mellem patientens oplevelse af 

søvnkvaliteten/forstyrrelser og de observerede forstyrrelser på stuen.  

Ud fra anvendelse af simpel deskriptiv statistik bearbejdes de indsamlede data fra 

søvnvurderingsredskabet. Resultatet sammenholdes med feltobservationerne, hvorefter hypotesen 

enten be- eller afkræftes.  

Kodningsprocedure for feltobservation er endnu ikke fastlagt. 

 

Forventet betydning for sygeplejepraksis 

Det forventes, at der kan lokaliseres et redskab, der kan benyttes til vurdering af søvnkvaliteten 

hos indlagte patienter. Dette redskab kan forhåbentlig hjælpe sygeplejerskerne til at vurdere 

patienternes søvnkvalitet på en mere enkel, ensartet og valid måde. Resultaterne fra 

feltobservationerne kan give afdelingen en indsigt i, hvad der forstyrrer patienternes søvn. Dette 

kan danne baggrund for udformningen af interventioner til at fremme patienternes nattesøvn. 

 

 

Etiske og juridiske overvejelser 

Studiet kræver ikke godkendelse fra etisk komité. 

 

De kliniske kontaktpersoner søger om godkendelse af projektet ved afdelingsledelsen. De 

studerende udarbejder og indsender en ansøgning om tilladelse til at udføre feltarbejde på afd. E. 

Denne underskrives af afdelingsledelsen og medbringes under feltstudiet. De kliniske 

kontaktpersoner er ansvarlige for ansøgning om godkendelse ved lærestolsprofessoren. 

 

De studerende udarbejder et skriftligt informationsmateriale om feltstudiet, som afdelingens 

personale udleverer til patienterne inden feltstudiet. I henhold til Helsinki-deklarationen indhentes 

efterfølgende informeret samtykke, jf. juridiske retningslinjer for indsamling af data ved 

sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, fra alle deltagende patienter inden observationerne 

påbegyndes. Der kan ikke observeres på stuer, hvor én eller flere patienter ikke ønsker at deltage i 

projektet. Det afklares med afdelingssygeplejersken, hvorvidt patienter, der ikke er interesserede i 

at deltage i studiet, kan flyttes til en anden stue.  

 

Personfølsomme data anonymiseres i henhold til persondataloven. 

 

 



Aftaler om publicering, ejerskab og adgang til data efter projektets afslutning 

Projektets fund skal danne baggrund for afdeling E’s bidrag til en antologi om søvn udgivet af 

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS). Herudover forventes det, at 

projektet kan danne grundlag for en artikel. Artiklens format og valg af tidsskrift afhænger af 

projektets fund. Såfremt der er potentiale for udgivelse af artikel, tilstræbes det, at dette sker, før 

fundene inkluderes i antologien.  

 

Forfatterrækkefølgen vil være som følger: De studerende, Helle Svenningsen og  

Hanne Mainz. Gitte Schmidt og Berit Pedersen Haa ønsker ikke at deltage i 

artikelskrivningsprocessen. De har givet tilsagn til, at de må nævnes og takkes i eventuelle 

publikationer. Såfremt der er potentiale for tre publikationer, vil de studerende skiftes til at have 

førsteforfatterskab. Tildelingen afgøres ved lodtrækning. 

De studerende er indforståede med, at udarbejdelse af artikel eventuelt sker efter endt 

uddannelse. 

 

Resultatet fra analysen af feltobservationerne vil være tilgængelig for alle forfattere. 

De studerende holder oplæg om projektets fund for sygeplejepersonale på hhv. Nørrebrogade og 

Tage-Hansens Gade. Form, rammer og tidspunkt for præsentation arrangeres i samarbejde med 

afdelingssygeplejerskerne på de respektive afdelinger.  

 


