
Støj påvirker hospitalspleje 
Undersøgelser og fakta



Sov godt og bliv hurtigere rask
Søvn er en afgørende faktor for menneskers helbred 
generelt og kritisk for patienters 
restitution.Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har 
fastlagt, at for at opnå en god nats søvn bør den 
kontinuerlige baggrundsstøj ikke overstige 30 decibel, og 
man bør undgå, at individuelt forekommende støj 
overstiger 45 decibel.. 

Ved at kigge på historiske støjdata fra undersøgelser på 
hospitaler verden over fandt man ud af, at der ikke var et 
eneste hospital, der overholdt WHO's retningslinjer. Det 
gennemsnitlige lydniveau var 60 decibel om natten og 70 
decibel om dagen.

En undersøgelse af søvnforstyrrelser viste, at man ved at 
ændre loftet fra gips til et klasse A lydabsorberende loft 
kunne reducere søvnforstyrrelser med 40%.

Støj reducerer 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 på akutmodtagelser og operations-
stuer, hvor det gennemsnitlige lydniveau ofte overstiger 70 
decibel.

Råbe blot for at blive hørt
Generelt skal klar talekommunikation være mindst 15 
decibel højere end baggrundsstøjen. Så hvis baggrunds-
støjen er 70 decibel, betyder det, at kommunikationen skal 
foregå ved ca. 85 decibel. Eller med andre ord, så skal folk 
konstant tale lige så højt som lyden fra en rundsav. 

Mindre støj - mindre medicinering
Undersøgelser har vist, at flere patienter får medicin i et 
støjende miljø. I en specifik undersøgelse på en intensiv 
hjerteafdeling 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.
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De hjælpeløse lider mest
I et neonatalt lydmiljø anbefaler the American Academy of 
Pediatrics et lydniveau på mindre end 45 decibel. Men 
adskillige undersøgelser fra NICU (Neonatal Intensiv-
afdeling) rapporterer om lydniveauer, der ligger mellem 
55-89 decibel. Det høje lydniveau øger spædbarnets 
hjertefrekvens, respirationsfrekvens og blodtryk, og 
nedsætter barnets iltdannelsesniveau. Det er tillige en kendt 
sag, at nedsat hørelse er omkring 7 gange højere hos børn, 
der er udskrevet fra NICU.

Reduktion af støj reducerer stress
En undersøgelse af stresshormoner viste, at niveauet af 
epinefrin blev 43% højere efter at have været udsat for lav-
intens støj i blot 3 timer sammenlignet med et stille miljø.

Konklusion
Et godt lydmiljø 

• Nedsætter blodtrykket

• Forbedrer søvnkvaliteten

• Reducerer forbruget af smertestillende medicin

• Forbedrer kommunikation

• Nedsætter stressniveauet

• Forbedrer patientsikkerheden

• Forbedrer personalets trivsel, ydeevne og 
arbejdstilfredshed 

Læs mere og download hele 
undersøgelsen på 
ecophon.com/healthcarenoise
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Ecophon blev grundlagt i 1958, hvor de første 
lydabsorbenter af glasuld blev producveret i Sverige 
til forbedring af de 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.
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