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Titel: 

Psykiatriske lidelser og søvn  

 

Præsentation:  

Psykiatrisk Center Glostrup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), hvor 

den overordnede referenceramme for pleje og behandling er Recovery-orientering. 

Psykiatrisk Center Glostrups afsnit 174 og 176 er to åbne, voksen psykiatriske 

døgnafsnit med plads til henholdsvis 19 og 20 patienter. I afsnittene indlægges 

mennesker med en bred vifte af forskellige psykiske lidelser. Under de individuelle 

forløb fortages såvel udredning, som pleje og behandling af mennesker, der oplever 

forværring af deres kendte psykiatriske lidelse. 

Det tværfaglige behandlingspersonale på afsnittene består af læger, sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 

socialrådgivere.  

I den Recovery-orienterede tilgang, tilrettelægges den psykiatriske sygepleje 

sammen med patienten, således at patientens drømme og håb for fremtiden er i 

centrum for pleje- og behandlingsforløbet (Barker og Buchanan-Barker). 



 

Derudover er den psykiatriske sygepleje på begge afsnit baseret på miljøterapeutisk 

tænkning og kognitive strategier, som i løbet af 2021 yderligere understøttes af 

uddannelse i evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi (KAT). 

 

Beskrivelse: 

 

De fleste mennesker har oplevet, at sove dårligt en nat og mærket konsekvenserne 

den efterfølgende dag. Men hvilke årsager kan der være til dårlig søvn?, - og hvilken 

indflydelse har det på helbredet, hvis man i en længere periode sover dårligt?  

I klinisk praksis på afsnit 174 + 176 lider en stor del af de indlagte mennesker af 

forringet nattesøvn. 

Søvnproblemer er hyppigt forekommende hos mennesker, der lider af psykisk 

sygdom. Disse problemer knytter sig ofte til den psykiske tilstand og betragtes ikke 

som en selvstændig lidelse.  

Problemer med at falde i søvn kan forekomme på grund af; Angst, Agitation, 

tankekaos, rumminerende tanker og hallucinationer, - ligesom hyppige natlige 

opvågninger og tidlig morgen-vågning kan være en del af søvnproblematikken. 

Indimellem vendes døgnrytmen, hvilket betyder at patienten er vågen om natten og 

sover i dagtimerne(1). Dermed hindres mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter i 

samfundet, hvilket kan medføre risiko for menneskelig isolation.  



 

Undersøgelser viser, at patienter med alvorlige søvnproblemer oplever dårligere 

livskvalitet og alvorligere symptomer på andre lidelser. Halvdelen af indlagte 

patienter sover så dårligt, at det kan forlænge indlæggelsen og hos 68% fortsætter 

søvnproblemerne i op til 1 år efter indlæggelsen (1, 2, 3). I tilknytning til den dårlige 

nattesøvn, den enkeltes psykiske lidelse og den træthed patienten oplever, må de 

medicinske præparaters virkninger og bivirkninger medtænkes.  

På afsnit 174/176 har vi, på baggrund af nyeste evidenbaserede viden, et ønske 

om, at udøve en effektiv sygeplejeindsat, således at de indlagte mennesker i vores 

afsnit får støtte til en bedre nattesøvn. 

 

Derfor ønsker vi at få gennemført to forskellige studier: 

1. Litteraturstudie  

2. Kvalitativt interview med sygeplejepersonalet. 

 

Hvilke sygeplejeinterventioner understøtter god søvnhygiejne, for at patienter, der 

lider af; depressive, maniske, hypomane, eller psykotiske symptomer opnår bedre 

nattesøvn?  

 

Er der barrierer for en optimeret nattesøvn i et psykiatrisk sengeafsnit? Og hvis ja, 

hvilke og hvordan opleves det for sygeplejerskerne i forbindelse med 

interventionerne? 



 

 

Hvilken betydning har struktureret anvendelse af; dagslys, motion, gåture, 

aftenrutiner på søvn hos psykisk syge indlagte mennesker, der f.eks. lider af 

depression, mani, hypomani, agitation eller hallucinationer? 
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Metode: 

Litteraturstudie, Fokusgruppeinterview, semistrukturerede dybdeinterviews. 

Interviews foregår med sygeplejespersonalet i afsnittene.  

 

Tidshorisont: 

Ingen tidshorisont 

 

https://link.springer.com/journal/12888


 

Henvendelse om projektforslaget 

Har ovenstående vækket din interesse, skal du sende en e-mail til klinisk underviser 

Stine Vibholm Persson på e-mail stine.vibholm.persson.01@regionh.dk  

I mailen skal du skrive, hvorfor du har valgt netop denne problemstilling, og hvordan 

du forestiller dig at arbejde med emnet.  

Der er ansat Klinisk sygepleje specialist i afsnittet, som sammen med Klinisk 

underviser vil tilbyde fastlagte aftaler om faglig sparring i projektforløbet. Sammen 

planlægger vi også en eftermiddag, hvor I fremlægger jeres resultater i afsnittet efter 

I har afleveret projektet. 
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