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PROJEKTBESKRIVELSE TIL SØVNPROJEKT 
Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus 

 
Hvordan sover patienter før og efter hofte eller knæalloplastikoperation? 
 
 
Baggrund: 
Søvn er et af menneskets grundlæggende behov og søvn har betydning for helbredelse, kroppens 
restituering og følelse af velvære og således meget vigtig for patienter. Søvn er et komplekst 
fænomen, idet mange faktorer har indvirkning på søvn og søvnens kvalitet. Forskningen viser, at 
patienter oplever manglende søvn eller dårlig søvnkvalitet under indlæggelse især på grund af støj, 
lys, ubehag smerter, medicin, bekymring og stress(1-6). Desuden viser forskningen, at manglende 
søvn kan medvirke til akut forvirring og øget risiko for hospitalserhvervede komplikationer.(7-10). 
Særligt er patienter, der gennemgår operation udsatte for søvnbesvær pga. øget stressrespons og 
hormonelle påvirkninger postoperativt(11). 
Såvel smerter som smertestillende medicin har indvirkning på søvn og søvnkvalitet. En 
ortopædkirurgisk undersøgelse på 75 patienter viser, at patienterne vurderede deres søvnkvalitet 
som 9,24 på en VAS skala fra 0-10 hvor 10 er absolut dårligst (12). 
Forskning har vist at hofte og knæalloplastik patienter først opnår normal REMsøvn 4 dage 
postoperativt (13). 
En tyrkisk sygeplejeundersøgelse omhandlende patienters søvnkvalitet og faktorer, der influerer på 
denne konkluderer, at patienter ikke kan få den nødvendige ro på hospitalet og at sygeplejerske må 
have fokus gode betingelser for søvn (14).    
 
Hofte og knæalloplastik behandlingen foregår på Vejle Sygehus efter Fast Track principperne med 
særlig fokus på information til patienterne netop for at mindske stressniveauet og for at optimere 
smertebehandling Indlæggelsestiden er meget kort oftest 1-2 dage.  
En af sygeplejerskens opgaver er at være opmærksom på patienters søvnproblemer og tilrettelægge 
en pleje, der prioriterer og skaber de bedste betingelser for den normale søvn og hvile. 
Sygeplejersker, i sengeafdelingen, oplever at søvnbehovsområdet generelt ikke har så stor prioritet i 
de meget accelererede patientforløb. Og hvis patientens søvnkvalitet dokumenteres i journal, er det 
oftest sygeplejerskens oplevelse af, hvordan patienten har sovet. 
Den klinisk retningslinje” Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring 
af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter” (15) godkendt i 2014, giver flere bud på 
interventioner, men disse er ikke implementeret i sengeafdelingen. 
 
I forbindelse med Nationalt Projekt om Søvn hos Ortopædkirurgiske Patienter, der er initieret af 
Viden Center for Ortopædkirurgiske Sygepleje (VIDOKS), sættes der fokus på behovsområdet søvn 
og hvile. Inden interventioner i forhold til søvn implementeres, findes det interessant at undersøge 
hvordan hofte og knæalloplastikpatienter oplever at de sover før og efter operationen.   
 
Formål: 
At undersøge patienters søvn før og efter hofte eller knæalloplastikoperation. 
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Metode: 
Design: 
En pilotundersøgelse med anvendelse af spørgeskemaer 
 
Setting: 
Undersøgelsen udføres på Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus 
 
I alt 30 hoftealloplastikpatienter og 30 knæalloplastikpatienter skal gennemføre undersøgelsen. 
Patienterne inkluderes konsekutivt fra 01.02. 2016. 
 
Inklusion: 
Patienter, der skal have primær unilateral hoftealloplastik eller primær unilateral knæalloplastik 
 
Eksklusion: 
Patienter under 18 år 
Patienter med søvnapnoe 
Patienter, der ikke deltager i informationsmøde før operation 
Patienter, der ikke kan samarbejde i projekt, her udfylde spørgeskema 
Patienter der ikke kan tale og forstå dansk  

 
Dataindsamling:  
Spørgeskemaundersøgelse (Pittsburg Sleep Quality) (16,17) før operation for at afdække patientens 
vanlige søvnmønster og kvalitet. (bilag) 
Søvndagbog de første 7 dage efter operationen omhandlende: søvnkvalitet målt ved NRS (0-10), 
årsag til søvnforstyrrelse, smerter målt ved NRS (0-10), anvendelse af sovemedicin, registrering af 
smertestillende medicin, energiniveau målt ved NRS (0-10) samt registrering af søvn i løbet af 
dagen.(bilag)   
Dataopsamling fra journal: Alder, køn, BMI, ASA operationstype og nummer på 
operationsprogrammet, steroidindgift under operation, smertestillende på operationsdøgnet  
 
Hvordan vil vi rent praktisk gøre? 
Patienter, der er planlagt til operation med THA eller TKA bliver inkluderet i forbindelse med 
informationsmøde før operation. Her vil forskningssygeplejerske give fyldestgørende mundtlig og 
skriftlig information om undersøgelsens formål og forløb. Der foretages screening iht. inklusion- og 
ekslusionkriterierne. 
Patienterne udfylder informeret samtykke, hvis de ønsker at deltage i undersøgelsen. Kopi af 
underskrevet samtykkeerklæring vil blive udleveret til patienten. 
Pt får søvnspørgeskema, omhandlende sovevaner gennem den sidste måned, med hjem til 
udfyldelse før operation.(bilag) Dette medbringer patienten ved indlæggelsen   
Ved indlæggelsen får pt udleveret og bliver instrueret i søvndagbog. 
Plejepersonalet i sengeafdelingen er behjælpelig med opstart af søvndagbog. 
Pt sender søvndagbog i udleveret frankeret kuvert til afdelingen efter de 7 dage. 
 
Projektansvarlig:  
Sygeplejerske Susanne Jung og Jane Leonhardt Schwartz 
Projektgruppe: 
Sygeplejerske Lise Holmberg Madsen 
Sygeplejerske Ditte Marie Mehl 
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Tidsplan:  
Februar – marts 2016: inklusion af patienter 
April 2016: Data analyseres  
Maj- Juni 2016: Projektrapport udarbejdes 
30. august 2016: Projektrapport indsendes til VIDOKS 
Efteråret 2016: Temadag hvor projektet præsenteres 
 

Databearbejdning: Data bliver indtastet i statistisk program Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) og der anvendes beskrivende statistik. 
 
Etiske overvejelser: 
Patienter, der deltager i undersøgelsen skal informeres mundtligt og skriftligt om undersøgelsen. 
Informationen gives uden forstyrrelser eller afbrydelser og patienten vil blive informeret om at det 
er muligt at have bisidder med. Hvis patienten ønsker dette kan informationssamtalen rykkes til 
dette er muligt. Patienten skal give skriftligt samtykke til undersøgelsen og skal informeres om at 
han/hun har ret til betænkningstid før samtykket afgives og at deltagelsen er frivillig og at han/hun 
til enhver tid kan trække samtykket tilbage, uden at det får konsekvenser for deres 
behandlingsforløb og sygepleje. 
Gældende bestemmelser fra Den Videnskabsetiske Komité vedr. informeret samtykke vil blive 
fulgt. Information, og samtykke erklæring til patienterne er vedlagt 
Datamaterialet opbevares forsvarligt, og patienterne anonymiseres i projektrapporten og ved 
fremlæggelse af resultater. 
 
Datatilsyn: 
Projektet er anmeldt til datatilsynet via Region Syddanmarks paraplyanmeldelse. 
 
Videnskabsetisk komite: 
Protokollen er forelagt Videnskabsetisk komite og vurderet til ikke at være anmeldelses pligtig. 
Sagsnummer S-20162000-3. 
 
 
Perspektivering  
Det forventes at resultaterne giver viden om patienters søvnkvalitet i forbindelse med hofte og 
knæalloplastik operation i et Fast Track forløb. Denne viden forventes at danne baggrund for 
ortopædkirurgiske sygeplejerskers fokus på søvn og implementering af bla. standarder fra 
Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos 
voksne indlagte patienter samt være grundlag for evaluering af nye tiltag. 
Desuden forventes resultatet at bidrage med viden, som VIDOKS kan bruge i yderligere studie 
omkring søvn. 
 
 
Aftaler om publicering 
Præsentation af resultat på egen afdeling samt VIDOKS temadag 
Publicering i VIDOKS antologien 
Præsentation på ICON / Efort Konference, enten som oplæg eller poster: Susanne Jung, Jane 
Leonhardt Schwartz. 
Præsentation på FSOS konference enten som oplæg eller poster: Ditte Marie Mehl og Lise 
Holmberg Madsen. 
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