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1. Baggrund  

Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) har i et udsendt ma-

teriale om et nationalt projekt for mobilisering skrevet følgende:  

”At mobilisere indlagte patienter, så meget som deres tilstand tillader det, er essenti-

elt for en optimal rehabilitering efter sygdom og skade. En litteraturgennemgang fra 

2014 af 36 videnskabelige artikler om effekten af mobiliseringsindsatser under ind-

læggelsen hos forskellige grupper af indlagte voksne patienter viste, at mobilisering 

ikke alene har betydning for den fysiske funktion, men også kan påvirke den følelses-

mæssige og sociale trivsel for patienten. De inkluderede studier viste, at de fysiske 

fordele ved øget mobilisering kunne relateres til færre smerter, mindre træthed, for-

bedret gangdistance, lavere risiko for delirium, vandladningsproblemer, pneumoni, 

dyb venetrombose og død. Derudover viste litteraturgennemgangen, at øget mobilise-

ring kan nedsætte risikoen for depression og angst, give mere tilfredshed, større uaf-

hængighed og bedre livskvalitet. Adskillige studier i den omtalte litteraturgennemgang 

fremhævede også, at lavere omkostninger, herunder kortere indlæggelser, havde en 

sammenhæng med en øget mobiliseringsindsats hos indlagte patienter” (1).  

På Regionshospitalet Randers blev der i efteråret 2019 i samarbejde med Regionshos-

pitalet Nordjylland og Regionshospitalet Horsens foretaget et udviklingsprojekt med 

fokus på synke- og spisebesvær hos patienter opereret for hoftenær fraktur. Projektet 

viste blandt andet, at patienterne ofte ikke var mobiliseret til stol i forbindelse med 

måltider (2). Det er essentielt for evnen til at spise effektivt og sikkert, at man sidder 

i en god spisestilling (3-5). Ligeledes bidrager mobilisering til stol til måltiderne jf. 

ovenstående til patienternes fysiske, følelsesmæssige og sociale velbefindende. For-

målet med dette projekt er derfor, at flere akutte patienter på Ortopædkirurgisk Sen-

geafsnit mobiliseres til stol i forbindelse med måltider.  
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2. Formål 

Formålet med projektet er at øge antallet af akutte patienter på Ortopædkirurgisk 

Sengeafsnit, som er mobiliseret til stol i forbindelse med måltider. 

 

2.1. Definition af centrale begreber 

Akutte patienter: Alle ikke-elektive patienter.  

 

Mobiliseret til stol: At patienten selvstændigt eller assisteret er ude af sengen til sid-

dende stilling i stol med/uden armlæn.  

 

3. Metode 

Projektet udføres som et udviklingsprojekt med tydeligt afsæt i klinisk praksis og in-

volvering af det relevante personale. Projektet er forankret i sygeplejen på Ortopæd-

kirurgisk Sengeafsnit, men udføres som et tværfagligt projekt med deltagelse af Fy-

sio- og Ergoterapien.  

 

3.1. Patientgruppe 

Projektet involverer akutte patienter, dvs. alle ikke-elektive patienter indlagt på Orto-

pædkirurgisk Sengeafsnit (patienter som har fået foretaget amputation, patienter 

opereret for hoftenær fraktur, patienter med øvrige frakturer samt patienter indlagt 

efter traume).  

 

3.2. Fremgangsmåde 

Forud for projektets start er etableret en projektgruppe bestående af tre fysioterapeu-

ter, en ergoterapeut og tre sygeplejersker. Projektgruppens opgave er at iværksætte 

tiltag, som kan imødekomme projektets formål, og herunder inddrage personalegrup-

pen i relevant omfang, samt at udføre løbende monitorering af indsatsen.  

 

Projektgruppen har forud for projektets start defineret følgende hypoteser for, hvorfor 

de akutte patienter ikke i tilstrækkeligt omfang mobiliseres til stol i forbindelse med 
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måltiderne:  

 Sygeplejepersonalet har typisk travlt med andre opgaver forud for måltider i af-

snittet, f.eks. medicindispensering og administration, udlevering af mad mv., 

hvorfor mobilisering af patienterne i nogle tilfælde nedprioriteres.  

 Sygeplejepersonales viden om vigtigheden af mobilisering til stol i forbindelse 

med måltider kan være utilstrækkelig, hvilket bevirker, at dette ikke prioriteres 

i relevant omfang.  

 Terapeuternes tilstedeværelsestidspunkter i afsnittet er uhensigtsmæssige ift. 

mobilisering til måltider.  

 Megen øvrig mobilisering ved sygeplejepersonalet og træning ved terapeuterne 

af patienterne sker på tidspunkter som bevirker, at patienterne ofte er for 

trætte til at blive mobiliseret til stol i forbindelse med måltiderne.  

 

3.3. Monitorering/data 

Der er indledende foretaget en baselinemåling bestående af dels et observationsstudie 

og dels en spørgeskemaundersøgelse.  

 

Observationsstudie 

I uge seks og uge otte 2020 blev foretaget en kvantitativ optælling af, hvor stor en 

andel af de akutte patienter, der var mobiliseret til siddende på sengekanten, i stol el-

ler i siddestilling i sengen i forbindelse med morgen- og middagsmåltidet (kl. 08.15 og 

12.15). Uge syv blev fravalgt, da den ikke er repræsentativ ift. antallet af personaler i 

afsnittet grundet ferie. Alle akutte patienter indgik i optællingen. Fire forskellige per-

soner, som vanligt kommer på afsnittet, foretog optællingen. Optællingen blev foreta-

get uden foregående information til personalegruppen for at undgå, at personalegrup-

pen ændrede adfærd. Optællingen blev foretaget ud fra et struktureret skema, se bi-

lag 1.  

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Alle fysio- og ergoterapeuter samt plejepersonale (sygeplejersker og social- og sund-

hedsassistenter) har i feb. 2020 fået tilsendt et semistruktureret spørgeskema udar-

bejdet af arbejdsgruppen (Se bilag 2). Undersøgelsen havde til formål dels at få af-

dækket personalegruppens opfattelse af, i hvor høj grad de akutte patienter mobilise-

res til måltiderne og dels, hvilke faktorer personalegruppen kan pege på som centrale 
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for, hvorvidt patienterne mobiliseres til måltiderne eller ej. Ligeledes blev der i under-

søgelsen efterspurgt gode ideer til, hvordan personalets ressourcer kan bruges bedre 

ift. mobilisering af de akutte patienter til måltiderne.  

Spørgeskemaet blev lavet i SurveyXact, et softwareprogram til oprettelse af internet-

baserede spørgeskemaundersøgelser og distribueret via e-mail i en form, hvor perso-

nalet kunne svare anonymt. Ingen af spørgsmålsfelterne havde tvungne svarfelter.  

Svarmulighederne i skemaet var kategoriske samt fritekstfelter. Spørgeskemaet blev 

testet af projektgruppen, inden det blev sendt ud til personalet. Der foregik en proces, 

hvor spørgeskemaet blev rettet til for at undgå formuleringer i spørgeskemaet, som 

kunne misforstås.  

 

Såvel observationsstudiet som spørgeskemaundersøgelsen vil blive gentaget efter im-

plementering af relevante tiltag.  

 

3.4. Implementering af tiltag 

Relevante tiltag vil blive iværksat med henblik på at imødekomme projektets formål. 

Tiltagene vil blive planlagt dels med udgangspunkt i resultater fra observationsstudiet 

og spørgeskemaundersøgelsen og dels på baggrund af projektgruppens overvejelser 

forud for projektets start (se ovenfor). Tiltag vil f.eks. kunne være omorganisering af 

terapeuternes tilstedeværelsestidspunkt i afsnittet og omorganisering af sygeplejeper-

sonalets arbejdsgange. Der vil kunne ske en omstrukturering af tidspunkter for træ-

ning, smertelindring og hvile for patienterne med fokus på vigtigheden af mobilisering 

til måltiderne og opkvalificering af sygeplejepersonalets viden om vigtigheden af mo-

bilisering til stol i forbindelse med måltider, for at sikre effektivitet og sikkerhed i spi-

sesituationen.  

 

3.5. Outcome 

 Andel af akutte patienter mobiliseret til stol til morgen-, middags og aftenmålti-

det.  

 Personalegruppens vurdering af, hvorvidt de akutte patienter mobiliseres til stol 

ifm. måltiderne (spørgeskema – kategoriske svarmuligheder i spørgsmål 1, 2, 3 

og 6).  

 

4. Praktiske forhold 
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4.1. Tidsplan 

Projektet vil blive gennemført efter følgende tidsplan 

Jan. 2020 Etablering af projektgruppe og indledende planlægning 

Jan.-feb. 2020 Planlægning af baselinemåling 

Feb. 2020 Observationsstudie 

Udarbejdelse af spørgeskema + pilotstudie af dette 

Marts 2020 Spørgeskemaundersøgelse 

Bearbejdning af data fra observationsstudie + spørgeskemaun-

dersøgelse 

September 2020 Planlægning af tiltag 

Oktober 2020 Implementering af tiltag 

Januar 2021 Databearbejdning + afrapportering 

Formidling af resultater til personalegruppen 

 

 

4.2. Etiske overvejelser 

Grundet projektets design som udviklingsprojekt og det faktum, at dataindsamling 

ikke involverer patienter, vurderes der ikke behov for indhentning af tilladelse eller 

godkendelse til projektet.  

 

5. Forventet resultat 

Det forventes, at der med udviklingsprojektet opnås en viden om, hvordan antallet af 

akutte patienter på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, som er mobiliseret til stol i forbin-

delse med måltider, kan øges ved hjælp af organisatoriske og faglige tiltag.  
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