
Støj påvirker personale og patienter 
Undersøgelser og fakta



Støj nedsætter ydeevnen
Der er en betydelig forskel på at udføre en kompleks 
opgave i et stille eller et støjfyldt miljø. I et støjfyldt 
miljø er ydeevnen ca. 50 % mindre nøjagtig. Tænk over, 
hvordan det kan påvirke arbejdet indenfor sundhedsplejen, 
på skadestuer og operationsstuer, hvor det gennemsnitlige 
lydniveau ofte overstiger 70 decibel.

83 % af al kommunikation er talerelateret
Ved en undersøgelse af 6 måneders varighed 
på en skadestue i London blev mere end 2.000 
kommunikationshændelser identificeret og analyseret. 83 % 
af disse hændelser var talerelaterede, og kommunikationen 
fandt ofte sted, når mindst én af deltagerne multitaskede.

Generelt skal klar talekommunikation være mindst 15 
decibel højere end baggrundsstøjen. Da det gennemsnitlige 
støjniveau på en skadestue og operationsstuer ofte 
overstiger 70 decibel, indebærer det, at kommunikation skal 
foregå ved omkring 85 decibel. Eller med andre ord: man 
skal hele tiden tale lige så højt som lyden fra en rundsav. 

Kritiske konsekvenser
At fortolke tale er i sagens natur problematisk på 
grund af forskellige accenter, dialekter og udtale. 
Baggrundsstøj, afbrydelser og ukendte navne på 
lægemidler og terminologier forværrer ofte problemet. 
Når akustikforholdene er dårlige, kan personalet misforstå 
ordrerne eller medicindoseringen. En vejledende 
undersøgelse i Pennsylvania, USA omfattede rapporterede 
autentiske fejlbehandlinger på grund af misforståelser. 
Eksempler fra undersøgelsen:
“En sygeplejerske troede, at sygeplejeeleven angav en 
patients blodsukker til at være 257, hvor det var 157. 
Patienten fik 6 enheder almindelig insulin i stedet for 2 
enheder almindelig insulin.”
“En telefonbestilling fejlfortolket som Toradol 50 mg blev 
givet inden farmaceutens gennemgang, hvor den tilsigtede 
dosis var 15 mg.”
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“En læge på en 
akutmodtagelse 
beordrede mundtligt 
‘morfin 2 mg IV’, men 
sygeplejersken hørte 
det som ‘morfin 10 
mg IV’. Patienten fik 
en indsprøjtning med 
10 mg injektion og fik 
respirationsstop.”

Misforståelser, %
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Lydreflekterende 
loft

Klasse A loft

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

%
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Reduktion af støj reducerer 
stress
Ved en 8-ugers undersøgelse 
på en hjerteafdeling arbejdede 
sygeplejerskerne under et 
lydreflekterende loft i 4 uger, 
og derefter under et klasse A 
lydabsorberende loft i 4 uger. Det 
målte akustiske miljø ændredes 
dramatisk, men de måske mest tydelige fordele lå i 
sygeplejerskernes personlige oplevelser. Personalets 
opfattelse af deres egne behov, bekymringer, stressfaktor og 
belastninger blev reduceret betydeligt. 

Mindre støj – mindre medicinering
Ingen ønsker mere medicin end højst nødvendigt. 
Undersøgelser viser, at flere patienter modtager medicin 
i et støjende miljø. I en undersøgelse på en intensiv 
hjertepatientafdeling blev antallet af patienter med trykken 
for brystet, der havde behov for yderligere intravenøse 
betablokkere, reduceret med 67 %, blot ved at ændre det 
lydreflekterende loft til et klasse A lydabsorberende loft.

En lydinvestering 
En business case i USA anvendte klasse A lydabsorberende 
lofter og vægabsorbenter på patientstuer og plejeafsnit. 
Støjreduktionen bidrog til mindre søvnmangel, hurtigere 
bedring og nedsat stressniveau. 

Investeringen var estimeret til at være tjent ind igen på 3 
år, med en produktlevetid på min. 20 år.
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Behov Bekymring Stressfaktor Belastning
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Konklusion
Et godt lydmiljø 

• Nedsætter blodtrykket

• Forbedrer søvnkvaliteten

• Reducerer forbruget af smertestillende medicin

• Forbedrer kommunikationen

• Nedsætter stressniveauet

• Forbedrer patientsikkerheden

• Forbedrer personalets trivsel, ydeevne og arbejdstilfredshed

Læs mere og download hele 
undersøgelsen på ecophon.
com/healthcarenoise

Lydreflekterende loft 

Klasse A loft
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Ecophon blev grundlagt i 1958, hvor de første 
lydabsorbenter af glasuld blev produceret i Sverige 
til forbedring af det akustiske arbejdsmiljø. I dag er 
virksomheden en global leverandør af akustiksystemer, 
der bidrager til god rumakustik og et sundt indeklima 
med fokus på kontorer, uddannelse, sundhedsvæsenet 
og industriproduktionsfaciliteter. Ecophon er en del 
af Saint-Gobain Group og har salgsselskaber og 
forhandlere i mange lande.

Ecophons aktiviteter styres af en vision om at 
opnå en global førerposition inden for rumakustisk 
komfort igennem lydabsorberende systemer, og 
dermed forbedre slutbrugerens præstation og 
trivsel. Ecophon opretholder en løbende dialog med 
offentlige myndigheder, arbejdsmiljøorganisationer og 
forskningsinstitutter, og er involveret i udformning af 
nationale standarder inden for rumakustik. 
Ecophon bidrager til et bedre arbejdsmiljø, hvor 
mennesker arbejder og kommunikerer.

www.ecophon.dk

www.ecophon.dk


