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Hvilke behov for besøg og hvile har 

ortopædkirurgiske patienter under 

indlæggelse med det formål at 

optimere den sygeplejefaglige 

vejledning og kommunikation til 

patienter og pårørende.  

Ud af de 85 patienter var 67 % 

kvinder og 33 % var mænd.  

Gennemsnitsalderen var 74 år 

(n=80) og lige over halvdelen lå på 

en firesengsstue under ind-

læggelsen (58 %, jf. figur 1) 

På afsnit 315, Ortopædkirurgisk 

Afdeling, blev en patienttilfreds-

hedsundersøgelse om de 

daværende besøgstider i afsnittet 

igangsat inden frie besøgstider blev 

en realitet d. 1. januar 2015 i Region 

Hovedstaden (1).  

Metode 
85 patienter deltog i en spørge-

skemaundersøgelse, hvor de skulle 

besvare 12 spørgsmål enten ved 

selv at indtaste svarene i en PDA 

eller ved at afkrydse i et papir-

spørgeskema, som derefter blev 

indtastet i PDA´en af en projekt-

medarbejder. Patienterne havde 

været indlagt på afsnit 315 i 

minimum 3 døgn. Patienter i delir, 

svært demente, samt patienter, der 

ikke talte dansk, blev ekskluderet.  

Resultater 

99 % af patienterne var ikke generet 

af besøgende til andre patienter. Det 

er en positiv tendens i forhold til 

indførelsen af frie besøgstider på 

regionens hospitaler og kan 

samtidigt ses som et udtryk for at 

plejepersonalet er gode til at 

opfordre patienter og pårørende til 

at gøre brug af atriumgårdene og 

gangarealer ved besøg. Ifølge de 

kliniske retningslinjer er det 

plejepersonalets ansvar at inter-

venere i forhold til patientens 

problemområder inden for søvn og 

hvile (3).  

Figur 4 og 5 tegner et nuanceret 

billede af patienter med forskellige 

behov og ønsker i forhold til, 

hvornår de ønsker besøg. 67 % af 

patienterne ønsker, at besøg på 

stuen skal begynde i tidsrummet kl. 

14-16, og 76 % af patienterne 

ønsker, at besøgstiden skal slutte i 

tidsrummet kl. 20-21. Det peger på 

et ønske om nogen form for 

begrænsninger af besøgene.  

Resultaterne viser, at mange 

patienter har brug for hviletid og 

også har behov for i nogen grad 

begrænsninger i forhold til besøg. 

På baggrund af resultaterne kan 

plejepersonalet i højere grad 

positivt vejlede og anbefale 

patienter og pårørende at prioritere 

og være opmærksomme på behovet 

for hvile og ro samt tilstræbe, at 

patienter og besøgene i højere grad 

gør brug af f.eks. atriumgårdene for 

at skabe et miljø med mere ro på 

stuerne.  

 Perspektivering 
Resultaterne af undersøgelsen vil 

indgå i afsnit 315’s videre deltagelse 

i et nationalt projekt om søvn hos 

ortopædkirurgiske patienter. 

Derigennem vil plejepersonalet 

arbejde videre med muligheden for at 

skabe hviletidspunkter med henblik 

på at optimere søvnkvaliteten.  

Hviletidspunkter anbefales i den 

kliniske retningslinje (2) som et 

tiltag der i klinikken kan inspirere 

plejepersonalet til at hjælpe 

patienter med forbedring af 

søvnkvaliteten og dermed hjælpe til 

hurtigere helbredelse og restitution.  
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Figur 2 illustrerer at 44 % af de 

indlagte patienter mener, der er 

behov for et fastlagt hviletidspunkt i 

løbet af dagen.  

Figur 1: Hvilken type stue ligger du på? 
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Figur 2: Mener du, der er behov for et 

fastlagt hviletidspunkt i afdelingen, hvor 

besøg ikke er tilladt? (N=85) 
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Nej Figur 3: Har du under din indlæggelse 

følt dig generet af besøgene hos de 

øvrige patienter på stuen? (N=85) 
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Figur 4 og 5: Hvilket tidspunkt på 

dagen, synes du at besøgstiden på 

stuen skal begynde/slutte? 
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