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Projektbeskrivelse til VIDOKS vedrørende det nationale søvnprojekt 
 

På Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital vil vi, som vores 
bidrag til det nationale søvnprojekt, arbejde med et udviklingsprojekt, hvor 

fokus er søvnen for patienter behandlet med eksternt fiksationsapparatur 
(EFA).  

 

 
  
Patienterne får eksternt fikseret deres knogle af forskellige årsager 

eksempelvis: 
 Knogleforlængelse 

 Komminutte frakturer 
 Dese (stivgørelse) af led 

 

I projektet er valgt at fokusere på behandling af patienter med komminutte 
frakturer af ekstremiteterne. Vi har en hypotese om, at det at have et sådant 

apparatur på, griber ind i og påvirker søvnen negativt. 
Patienten er ”sårbar”, idet  

 behandlingen er langvarig dvs den strækker sig over flere måneder 
 det at have EFA griber voldsomt ind i patientens hverdagsliv 

 usikkerhed om førligheden og dermed usikkerhed om fremtiden 
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Formål med dette udviklingsprojekt er at forbedre patientforløbet for patienter 
behandlet med EFA. Fokus bliver patientens søvn, men samtidig er det et 

udviklingsprojekt på tværs af afdelingens afsnit med henblik på at kvalificere 
hele patientforløbet.   

 
Dermed er det hensigten 

 At få afdækket hvorledes det at have et eksternt fiksations apparat 
påvirker patientens søvn  

 At benytte denne viden til at ”klæde” fremtidige patienter på ift at øge 

patienters handlingskompetence  
 At samarbejde på tværs af afsnit og benytte den erhvervede viden til at 

kvalificere hele patientforløb 
 

Metode: 
Kvalitativ tilgang med elementer fra aktionsforskning. Aktionsforskning er et 

koncept udviklet af psykologen Kurt Lewin i 1946 (Reason 2002). Formålet 
med konceptet er at løse praktiske problemer sammen med de mennesker, der 

oplever problemet. Løsningen bliver skabt i sammenhæng mellem forsker og 
bruger. Der er fokus på udvikling og forandring af praksis, samtidig med den 

studeres.  
 

1) Pilotprojekt: Telefoninterview af patienter med EFA, der kommer til 
kontrol i ambulatoriet postoperativt. -Praktisk vil de kliniske 

sygeplejersker fra ortopædkirurgisk ambulatorium udlevere 

informationsmateriale om telefoninterview, hvorefter patienten giver 
tilsagn om, de vil ringes op dagen efter besøget i ambulatoriet. To 

sygeplejersker(deltagere i projektet) kontakter på skift patienterne og 
telefoninterviewet udføres ud fra en struktureret spørgeguide. Efter 

kontakten noteres patientens bemærkninger umiddelbart efter samtalen, 
og det samles senere af projektlederne.  

 
2) Der evalueres på pilotprojekt, og dataindsamlingsmetode justeres ud fra 

dette.  
 

3) Inddragelse af ny viden fra cand.cur studerendes modulopgave i 
velfærdsteknologi. Opgavens titel blev ”Søvnproblemer hos patienter 

med ekstern fiksering- udvikling af en sundhedsteknologisk løsning”. 
Opgavens metode er participatory design og brugerdreven innovation. 

Participatory design stammer fra aktionsforskning, men der er specifikt 

fokus på udvikling af teknologi. Dataindsamling i form af interview og 
feltarbejde er indsamlet på ortopædkirurgisk afdeling, hvor afdelingens 

ph.d. studerende var vejleder. 
 

4) Den indsamlede viden fra interviewene, modulopgave og litteraturfund 
diskuteres i projektgruppen og der udarbejdes forslag til nye tiltag i 

sengeafdelingerne for fremtidige patienter med EFA. Desuden udarbejdes 
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en projektrapport. Implementering af ny viden diskuteres med 
oversygeplejerske og afdelingssygeplejersker, og en eventuel 

intervention igangsættes. 
 

5) Pilotprojekt: Ny dataindsamling i ambulatoriet med henblik på vurdering 
af nye tiltag på sengeafdeling for patienter med EFA (iværksat ud fra 

viden indsamlet fra 1. del af projektet). Til sidst evalueres på dette og 
hele processen. 

 

 
Inklusion:  

Patienter der er dansktalende; >15 år; EFA som følge af komminut 
fraktur/traume. Til kontrol i eget ambulatorium. 

 
Projektdeltagere: 

 
Projekt kontaktperson: Oversygeplejerske Marianne Lundegaard. 

 
Projektleder: Afdelingens udviklingssygeplejerske er projektleder i samarbejde 

med afdelingens ph.d.studerende, og dermed ansvarlig for koordinering, 
mediering og den endelige skriftlige formidling (opgaverne fordeles ). 

 
Deltagere i projektet: 

1 sygeplejerske fra 2 af afdelingens sengeafsnit samt 2 sygeplejersker fra 

afdelingens ambulatorium. Alle deltagere i projektet har opgaver og er dermed 
medforfattere på det skriftlige produkt: 

et kapitel til en antologi omhandlende søvn på ortopædkirurgiske afdelinger i 
Danmark med følgende forfatterrækkefølge: Anette Wulff, Dorte Seneca 

Christensen, Else Skov, Line Marie Hansen, Lotte Jacobsen, Charlotte Myhre  
 

Tidsplan: 
01.03.15: I samråd med afdelings sygeplejersker udpeges 

sygeplejersker til projektet. 
Sideløbende beskrives problematikken i cand.cur. 

modulopgave om velfærdsteknologi. 
05.05.15:   Første møde i gruppen. 

05.05.15- 17.09.15: Pilotprojekt med dataindsamling og opsamling på dette. 
17.09.15- 01.09.16 Projektet beskrives løbende.  

  Implementering af ny viden på sengeafdelinger. 

April/ Maj 2016: Ny dataindsamling i ambulatoriet. 
01.09.16:  Indsendelse af projekt beskrivelse. 

 
 

Etiske overvejelser: 
Patienten informeres om, at det er et udviklingsprojekt, at deres svar er 

anonyme og de til enhver tid kan takke nej til at være med. 
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Hvis det viser sig ifm. samtalen, at patienten har spørgsmål vedr. 
behandlingen, som vil involvere læge, skal der handles på dette og 

dokumenteres i journalen. 
Da der ikke sker nogen intervention, skal projektet ikke anmeldes til etisk råd. 

Ligeledes består projektet data af kvalitative data, der således ikke er 
personhenførbare, og derfor ikke anmeldt til datatilsynet. 

 
Forventet resultat: 

Viden om hvorledes patienten med EFA klarer hverdagen efter udskrivelse fra 

ortopædkirurgisk afsnit, og specifikt om hvorledes de løser deres 
søvnproblemer.  

Denne viden skal gerne komme fremtidige patienter med EFA til gavn, og 
klæde sygeplejersken bedre på, til at vejlede og rådgive patienterne. 

 
 

 
 

 
  

 


