
Buller påverkar vårdkvaliteten:
personal & patient

Studier och fakta



Buller sänker prestationsförmågan
Det är stor skillnad på att utföra en komplicerad uppgift 
i en tyst eller en bullrig miljö. I en bullrig miljö är 
koncentrationsförmågan lägre och det är större risk att 
feltolka informationen i skriven text. Tänk dig hur detta 
kan påverka arbetet inom vården på akutmottagningar 
och i operationssalar, där den genomsnittliga ljudnivån 
ofta överstiger 70 decibel (dB). Oönskat ljud sänker 
prestationsförmågan.

83 % av kommunikationen är talrelaterad
I en 6 månader lång studie på en akutmottagning i London, 
Storbritannien, identifierades och analyserades över 2 000 
kommunikationstillfällen. 83 % av dessa var talrelaterade 
och kommunikationen skedde ofta när minst en av 
deltagarna samtidigt utförde flera andra uppgifter.

Tydlig talkommunikation behöver i allmänhet vara 
minst 15 dB högre än bakgrundsljudet. Eftersom 
den genomsnittliga ljudnivån på akutmottagningar 
och i operationssalar ofta överstiger 70 dB, måste 
kommunikationen alltså ske på en ljudnivå av cirka 85 dB. 
Med andra ord måste man hela tiden höja rösten väldigt 
mycket för att bli hörd.

Allvarliga konsekvenser
Att uppfatta talkommunikation kan vara svårt i sig, på 
grund av olika dialekter och uttal. Bakgrundsljud, avbrott 
och obekanta termer eller namn på läkemedel kan ofta 
förvärra problemet. Vid dålig akustik kan det hända att 
vårdpersonal missförstår eller inte uppfattar anvisningar 
och läkemedelsdoser korrekt. I Pennsylvania, USA, har 
en studie utförts, där man undersökte verkliga medicinska 
misstag som skett på grund av att vårdpersonal hört fel. 
Exempel från studien:
”En sjuksköterska tyckte att sjuksköterskeeleven sa att 
patientens blodsockernivå var 257, när den i själva verket 
var 157. Patienten fick 6 enheter insulin i stället för 2 
enheter.” (enligt amerikanska mätvärden, reds.anm)
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83%

“En akutläkare bad 
om ’morfin 2 mg IV’, 
men sjuksköterskan 
uppfattade det som 
’morfin 10 mg IV’. 
Patienten fick en 
injektion på 10 mg 
och drabbades av 
andningsstillestånd.”
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Ljudreflekterande tak A-klassat tak
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Bullerreducering ger minskad 
stress
I en 8-veckors studie på en 
hjärtavdelning fick personalen först 
arbeta under ett ljudreflekterande 
tak i fyra veckor och sedan under 
ett A-klassat ljudabsorberande tak i 
fyra veckor. Den uppmätta akustiska 
miljön förändrades dramatiskt, men 
de tydligaste fördelarna var kanske ändå sjuksköterskornas 
personliga upplevelser. De kände sig avsevärt mindre 
pressade och stressade i sitt arbete.

Mindre buller – mindre medicinering
Ingen vill ha mer medicin än nödvändigt. Studier visar 
att mer smärtstillande medicin behövs i bullriga miljöer. I 
en studie på en hjärtavdelning såg man ett minskat behov 
av extra intravenös betablockad med 67 % bara genom 
att byta ut det ljudreflekterande taket mot ett A-klassat 
ljudabsorberande tak.

En god investering
I ett amerikanskt byggprojekt användes A-klassade 
ljudabsorberande tak och väggabsorbenter i patientrum 
och andra vårdområden. Bullerreduceringen bidrog till 
bättre sömn, snabbare återhämtning och minskad stress för 
patienterna.

Återbetalningstiden  för investeringen uppskattades till 3 
år, med en livslängd på minst 20 år för produkterna.

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Krav Oro Press Stress

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Slutsatser
En bra ljudmiljö 

• Ger lägre blodtryck

• Förbättrar sömnkvaliteten

• Minskar intaget av smärtstillande läkemedel

• Förbättrar kommunikationen

• Minskar stressnivåerna

• Ökar patientsäkerheten

• Förbättrar personalens välbefinnande, prestationsförmåga och trivsel

Besök www.ecophon.se/
ljudmiljovard för att läsa 
mer och ladda ner vår 
forskningssammanställning 
”Forskning Vårdmiljö” (eng)

Ljudreflekterande tak 

A-klassat tak



Ecophons historia startade 1958, då de första 
ljudabsorbenterna av glasull producerades i Sverige 
för att förbättra den akustiska arbetsmiljön. Idag är 
företaget en global leverantör av akustiska system som 
bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med 
fokus på kontor, utbildning, vård och industrilokaler. 
Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen och har 
försäljningsenheter och distributörer i många länder. 

Ecophon drivs av visionen att förtjäna globalt 
ledarskap genom att erbjuda ljudabsorberande 
system där resultatet är en god ljudmiljö som 
ökar människors prestationer och välbefinnande. 
Ecophon har en löpande dialog med myndigheter, 
arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut 
och är involverade i utformningen av nationella 
ljudstandarder. Ecophon bidrar till en bättre 
arbetsmiljö där människor arbetar och kommunicerar.

www.ecophon.se
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