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Stor operationsverksamhet  
NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen består av 
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och 
Uddevalla sjukhus. I Trollhättan finns 14 operationssalar och 
huvudinriktningen är kirurgi, gynekologi, trauma, ortopedi och 
öron-näsa-hals för vuxna såväl som för barn.  

Ljudmiljön på agendan  
Vid ombyggnation 2013 beslutade verksamheten att man 
skulle uppföra fyra nya operationssalar (ortopedi, öron) 
enligt modulsystem vilket innebär färdiga paketlösningar 
med väggar av metall från Hospitaltechnik AG (levererat 
av Medirum). Initialt fanns tanken att använda sig av metall-
tak men vis av tidigare erfarenheter valde man istället 
ljudabsorberande undertak av glasull med absorptionsklass 
A, vilket motsvarar mycket goda egenskaper att absorbera 
oönskade ljud. Metallundertak hade provats i ett tidigare 
bygge och ljudmiljön hade markant påverkats negativt och 
man fick komplettera med mineralullsplattor i slutändan för att 
få en tillräckligt god arbetsmiljö.

Alla krav uppfyllda 
Med detta underlag beslöts att det innebar en så stor 
fördel med ett absorberande undertak att man bör ta med 
absorbenter redan från början i projektet för att skapa 
optimal ljudmiljö som underlättar både kommunikation och 

koncentration. Ljudnivåerna kan bli väldigt höga under 
speciellt ortopediska ingrepp när man använder såg och 
borr, och trots att dessa ljud ofta är kortvariga finns en risk för 
hörselskador.
 
Till de fyra modulsalarna användes Ecophon Hygiene 
Labotec™ Air som har mycket goda akustiska egenskaper, 
klarar alla hygienkrav och stöder tryckskillnader mellan 
rummen. Systemet har ett synligt bärverk som clipsas på 
baksidan och är belagd med ett partikelavstötande ytskikt 
som lämpar sig väl för operations- och laboratorieverksamhet. 
Idag är verksamheten i full gång och personalen är mycket 
tillfredsställda med det valet. 
 
Utvärdering
“Vi är väldigt nöjda med resultatet och personalen trivs i 
modulerna och upplever att de har en verkligt fin ljudmiljö 
som underlättar deras arbete och kommunikation. Man bör 
verkligen inte glömma bort ljudfrågan när man jobbar med 
komplexa operationsprojekt”, avslutar Gunilla Bodén-Olsson.


