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Baggrund 
 

Søvn er et af menneskets grundlæggende behov og er nødvendig for kroppens 
helbredelse, restituering og kognitive funktioner (1,2). Mennesket sover 

omkring en tredjedel af sit liv (3). Men behovet for søvn er individuelt og 
behovet varierer med alderen og er sammenhængende med såvel fysisk som 

psykisk velbefindende (1,2). Efter en god nattesøvn er man almindeligvis 
udhvilede, hvorimod en nat med ringe søvn medfører træthed, følelsen af at 

være uoplagt og øget søvntrang (3). 
Patienter indlagt på sygehus har behov for den restituerende søvn. Men 

patienternes søvn eller søvnkvalitet bliver ofte påvirket under indlæggelse af 

bl.a. lys, støj, ubehag, smerter, stress og bekymringer (1,2).  
Forskning viser, at manglende søvn kan medvirke til akut forvirring, øget risiko 

for hospitalserhvervet komplikationer, som lungebetændelse, tryksår, træthed 
og døsighed om dagen, hvilket påvirker patienternes velbefindende og 

restituering. 
Under indlæggelse har patienter, der gennemgår operation, brug for en god 

søvn uden afbrydelser for at kunne restituere og opnå hurtigere helbredelse 
(2). 

 
Narkose kan give forstyrrelser i den vigtige dybe søvnfase, hvor 

stresshormonet kortison falder, nervevækstfaktorer stimuleres, og nerveceller 
og signalstoffer fornyes. Smertestillende medicin, såsom morfin, forstyrrer 

REM søvnen (rapid eye movement søvnen). Flere undersøgelser har vist, at 
flere ortopædkirurgiske patienter manglede REM søvn særligt de to første 

postoperative nætter. Andre undersøgelser viser, at akutte smerter forkorter 

og opsplitter nattesøvnen. Flere forstærkende faktorer for dårlig søvnkvalitet 
er angst, særlig kombineret med smerter og depression. I en undersøgelse af 

75 ortopædkirurgiske patienters søvn og natlige smerter vurderer patienterne 
deres smerter på en Visuel Analog Skala (VAS) 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 (2). 

 
Sygeplejerskernes opgave er, i samarbejde med patienterne, blandt andet at 

sikre, at patienterne får en optimal smertebehandling og være opmærksom på 
patienternes søvnproblemer og de faktorer der kan forringe søvnkvaliteten. For 

at kunne hjælpe patienterne optimalt, er det nødvendigt, at sygeplejersker får 
tilstrækkelig viden om nonfarmakologiske faktorer, der kan bedre patienternes 

søvn. Får patienterne den nødvendige genopbyggende søvn, vil det resultere i, 
at de får mere energi til at mestre deres sygdomsproblem (1,2). 

 

I Ortopædkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, tilstræbes at patienterne 
kan få et middagshvil/søvn over middag. Der er som udgangspunkt 

besøgstider fra kl. 14.00-21.30, dette fremgår af patientinformationspjecen 
”Velkomme til Ortopædkirurgisk Afsnit”. 
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Der frabedes besøg i tidsrummet 12.00-14.00, hvilket står på alle døre til 
patientstuerne. Personalet tager i udførelsen af plejen mest mulig hensyn til, at 

patienterne kan få deres middagshvil.  
 

Personalet gør en stor indsats for, at patienterne får en god nattesøvn. 
Aftenvagterne sørger for, at patienterne bliver klar til natten, ved at 

færdiggøre en stue ad gangen, og for at der så vidt mulig er ro på stuerne 
senest kl. 23.00 ved vagtskifte. Om natten tilser personalet patienterne på fire 

runder og ellers efter behov. Nattevagterne anvender så vidt mulig små lygter 

ved tilsyn af patienterne. 
 

De fleste af sengestuerne i afsnittet er enten 2- eller 4-sengsstuer. At 
patienterne oftest sover på stue med én eller flere medpatienter sammenholdt 

med andre faktorer, bla. at afsnittet har et stort patientflow og modtager 
akutte patienter hele døgnet, kan have indflydelse på kvaliteten af 

patienternes søvn under indlæggelsen. Der er dermed mange forskellige 
forhold der kan have indflydelse på indlagte patienternes søvn. Det er hvad 

dette projekt skal hjælp til med at belyse. 
 

Projekt er en del at et nationalt projekt, som Nationalt Videnscenter for 
Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) har igangsat. Hensigten er, at alle 

ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark kan bidrage med viden om forskellige 
aspekter og handlinger vedrørende ortopædkirurgiske patienters søvn. 

 

 
 

Formål   
 

 At klarlægge hvilke faktorer der kan have betydning for patienternes 
søvnkvalitet. 

 At klarlægge patienternes søvnkvalitet under indlæggelsen sammenhold 
med vanlig søvn.  

 At skabe fokus på foranstaltninger, der kan bedre patienterne søvn 
under indlæggelsen. 

 At afdelingens sygeplejersker får fokus på patienternes søvn under 
indlæggelsen. 
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Metode 
 

Studiedesign 
 Observationsstudie  
 Efterfølgende spørgeskemaundersøgelser (tværsnitsstudie) i afdelingen, 

foretages i alt tre gange 
 

 

Inklusion 
 Alle patienter over 18 år 

 Patienter der er i stand til at forstå og læse dansk 
 Patienter der er indlagt mindst én nat på afdelingen 

 
 

Eksklusion 
 Patienter med demens diagnose 

 

 

Praktisk tilgang og opgavefordeling 
 Observationsstudie: Sygeplejestuderende, Dataindsamlerteam – Center 

for Sygepleje Forskning - Viborg 

 Analyser og tematisering af data fra observationsstudie: Hele 

projektgruppen 
 Idéer til udarbejdelse af spørgeskema: Hele projektgruppen 

 Udarbejdelse af spørgeskema: A. Storgaard og B. Løvendahl 
 Afprøvning af spørgeskema på 10 patienter: A. Storgaard og B. 

Løvendahl 
 Tilretning af spørgeskema: A. Storgaard og B. Løvendahl 

 Spørgeskemaundersøgelse 1. del: A. Storgaard og B. Løvendahl 
 Analyse af spørgeskemaer 1. del: A. Storgaard og B. Løvendahl 

 Igangsættelse af intervention: Hele projektgruppen 
 Spørgeskemaundersøgelse 2. del: A. Storgaard og B. Løvendahl 

 Analyse af spørgeskemaer 2. del: A. Storgaard og B. Løvendahl 
 Spørgeskemaundersøgelse 3. del: A. Storgaard og B. Løvendahl 

 Analyse af spørgeskemaer 3. del: A. Storgaard og B. Løvendahl 
 Udarbejdelse af projektrapport: B. Løvendahl 

 Godkendelse af projektrapport: Hele projektgruppen + 

Oversygeplejerske 
 Afsendelse af projektrapport til VIDOKS: A. Storgaard 

 Formidling af studiets resultater: Hele projektgruppen 
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Tidsplan  
 Observationsstudie planlægges – september/oktober. Muligt med 

sygeplejestuderende til dataindsamling  

 Observationsstudie udføres – oktober 2015 (f.eks. 11. til 12. oktober og 
én nat ugen efter - mandag til tirsdag f.eks. 19. til 20. oktober) 

 Analyser af det observationsstudie – sidst i oktober 2015 
 Udarbejdelse af spørgeskema – november 2015  

 Afprøvning af spørgeskema på 10 patienter, herefter evt. tilretning – 
december 2015 

 Første spørgeskemaundersøgelsen foretages på 50 patienter inden 
intervention (f.eks. 2 gange på 2 uger – forskellige ugedage) – december 

2015  
 Analyse af spørgeskemaundersøgelse 1. del – december 2015 

 Interventionen iværksættes (alt efter hvad det observationelle studie 
viser) – efter 1. runde spørgeskemaundersøgelse– 1. januar 2016 

 Anden spørgeskemaundersøgelsen på 50 patienter (samme spørgeskema 

som 1. spørgeskemaundersøgelser) efter 1 måned (f.eks. 2 gange på 2 
uger – forskellige ugedage) – februar 2016 

 Analyse af spørgeskemaundersøgelse 2. del– februar/marts 2016 
 Tredje spørgeskemaundersøgelser på 50 patienter (samme spørgeskema 

som de to foregående gange) (f.eks. 2 gange på 2 uger – forskellige 
ugedage) – juni 2016  

 Analyse af spørgeskemaundersøgelse 3. del– juni 2016 
 Projektrapport udarbejdes juni/juli/august 2016 

 Godkendelse august 2016 
 Deadline 1. september 2016 

 
 

Etiske overvejelser 
Det er frivilligt for patienten at deltage i projektet.  
Der sikres anonymitet ved ikke at registrere patientens navn og cpr. nummer. 

Der er ikke behov for skriftlig tilladelse fra patienten eller godkendelse af 
Datatilsynet. 

Projektet skal ikke anmeldes til Den Nationale Videnskabsetiske Komité da 
projektet er et pilotprojekt/udviklingsprojekt, som ikke har betydning for den 

behandling patienterne modtager i afdelingen. 
 

 

Forventet resultat 
Det forventes, at dette projekt kan anvendes til, at afdelingens sygeplejersker 

får øget fokus på patienternes søvn under indlæggelsen, og derigennem være 
medvirkende til, at patienternes søvnkvalitet øges. 
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Studiet præsenteres for alle ansatte i afdelingen.  

Publiceres i f.eks. Sygeplejersken. 

Artikel/indlæg på Intranet. 
Afdelingens hjemmeside. 

Præsenteres på Forskningens Dag april 2016. 
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