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Rumsakustiken viktig 
när man bygger för äldre och för patienter med 
demens

På en demensklinik i Danmark gjordes en undersökning om hur ljudmiljön påverkade 
personal och patienter. Den visar att genom att sätta in ett ljudabsorberande undertak 
sänktes ljudnivåerna och efterklangstiden, och taluppfattbarheten förbättrades. 
Läkarna uttryckte att det blev lättare att kommunicera med patienterna och risken för 
missuppfattningar gick ned. 

Vi blir allt äldre
Den demografiska sammansättningen förändras och i hela västvärlden blir 
befolkningen allt äldre. I takt med att vi blir äldre förändras våra sinnen succesivt 
och vi får en förändrad hörsel och syn, tyvärr ökar även risken att utveckla demens 
allt eftersom åren går. Vår hörsel fungerar som allra bäst i en utomhusmiljö där 
vi endast nås av direktljudet och inte utsätts för onödiga ljudreflexer och lång 
efterklangstid – vi kallar det för ’den akustiska himlen’.

1 Arneborg, E., Deutsche Seniorenliga e.V., Altersschwerhörigkeit – Symptome, Ursachen, Folgen, Diagnostik, Therapie, 
(Age-related hearing loss – symptoms, causes, consequences, diagnosis, therapy) Ausgabe 2010; Dalton et al., 2003; Chia et 
al., 2007; Chisolm et al., 2004
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Vad innebär demens? 
Antalet personer med diagnosen demens ökar. Globalt räknar man att personer med 
demens kommer att öka från 50 miljoner (2018) till 152 miljoner (2050)! Således 
en ökning med över 200 % på drygt 30 år2. Idag lever 5,2 % av alla 60-åringar med 
demens3. 

Demens är ett samlingsnamn för ett antal symptom som påverkar hjärnan och det 
påverkar ofta en persons minne, hörsel, rörlighet och förmåga att kommunicera 
generellt. Det är ofta en progressiv förändring med negativ påverkan på kognitiva 
och sociala förmågor liksom en försämring av rörelseförmåga och känslomässig 
förmåga. I nuläget finns ingen bot mot demens. 

Människor med demens kan också ha svårt att orientera sig, så för att skapa rum och 
byggnader som kan möta dessa ökade behov krävs strategier och kunskap. 

2 Dementia fact sheet December 2017; World Health Organisation

3 Prince, M., Bryce, R., Albanese, E., Wimo, A., Ribeiro, W., & Ferri, C. P. The global prevalence of dementia: A systematic 
review and metaanalysis. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association 2013, 9(1), 63-75.
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Forskning visar att det finns en koppling mellan personer med demens och det 
fysiska rummet de befinner sig i. Om rummet är väldesignat för att möta den 
dementes behov kan det vara ett gott stöd för personen4. Men å andra sidan kan en 
ogenomtänkt design förvärra möjligheterna för den demente och dålig ljudmiljö med 
höga ljudnivåer kan kopplas till oönskade effekter. Rumsakustiken är av stor vikt för 
personer med demens och är  

Kopplingen mellan hörselnedsättning och demens  
Det finns en koppling mellan hörselnedsättning och demens. Hörselnedsättning är 
en av de mest förekommande funktionsvariationerna i Europa och den har en enorm 
inverkan på hur vi interagerar med andra människor och orienterar oss i rummet, 
med stora konsekvenser på vårt sociala umgänge. Risken för hörselnedsättning, 
liksom demens, ökar med stigande ålder. Flera studier, bland annat från Johns 
Hopkins School of Medicine, har funnit en koppling mellan dessa båda. För varje 10 
decibel (dB) hörselförlust ses en 27 % ökad risk för utveckling av demens6!

‘…en viktig komponent för god arkitektur5.’  

4 Fleming, R., & Purandare, N. Long-term care for people with dementia: Environmental design guidelines. International 
Psychogeriatrics, 22(7), 1084–1096.

Tilly, J., & Reed, P. Literature review: Intervention research on caring for people with dementia in assisted living and nursing 
homes. Alzheimer’s Care Today 2008, 9(1), 24–32.

Day, K., & Carreon, D. The therapeutic design of environments for people with dementia: A review of the empirical research. 
The Gerontologist,2000, 40(4), 397.

5 Marquardt, G, Bueter, K, Motzek T. Impact of the Design of the Built Environment on People with Dementia: An Evidence-
Based Review. Health Environments Research & Design Journal 2014, 8 (1), 127–157.

6 Frank R. Lin et al. Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. JAMA Intern Med. 2013;173(4):293-299
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Hur påverkar rumsakustiken personer med demens?  
För demensdrabbade är hörseln ett av de sinnen som 
påverkar livskvaliteten mest, då dementa ofta lider av extrem 
ljudkänslighet. Detta kan leda till oro, förvirring och ökad 
stress. 

Även rent fysiologisk påverkan märks i form av ökad 
hjärtfrekvens, högre blodtryck och påfallande trötthet. Risken 
för social isolering ökar då personen helt enkelt inte orkar 
med ljudintrycken.  

De perceptuella* problem som personer med demens upplever 
innebär att de kan få en förändrad förmåga att exakt tolka 
vad de hör och vissa ljud blir därför mer frustrerande. I 
praktiken kan det innebära att de fysiologiska reaktionerna på 
ljud signalerar en sak medan personen rent mentalt inte kan 
avkoda sin omgivning.

Akustisk intervention på en demensklinik i Danmark 
För att lära mer om hur rumsakustik påverkar patienter 
med demens, samt personal på avdelningen, utfördes en 
interventionsstudie på en demensklinik i Århus, Danmark. 
Studien ingick i ett doktorandprojekt på DTU, Danmarks 
Tekniske Universitet7,8.

7 Qupersimat, R. Intervention study of room acoustics at the dementia clinic in Århus university hospital, 2019  
8 Beldam, M. et al. Room acoustics in dementia care affect staff and patients. Internoise, Seoul Korea, 2020

* mental tolkning av förnimmelser producerade av stimuli från omvärlden
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Rummet i studien var ett undersökningsrum där läkaren 
utför kognitiva tester på patienterna med avsikt att bedöma 
om patienten lider av demens och i vilken utsträckning den 
i så fall påverkar dem. I rummet finns vanligtvis en läkare, 
patienten och en närstående.

Rummet är 16m2 och har en lång efterklangstid, d.v.s. låter 
mycket klangfullt. Alla ytor är hårda och ljudreflekterande; 
golv av trä och gipsväggar. Undertaket bestod ursprungligen 
av ett hårt, ljudreflekterande material som under studien byttes 
till ett ljudabsorberande undertak. Inga andra förändringar i 
material eller inredning gjordes.

Akustiska mätningar gjordes både före och efter bytet till 
ljudabsorberande undertak och enkätfrågor besvarades av 
personalen. En av läkarna deltog också i en kvalitativ intervju.
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Akustiska mätvärden 
Både i Danska byggregler (BR18) och svenska Boverkets 
byggregler (BBR) och Svensk Standard 25268 används 
efterklangstid (T20) som ett mått på rumsakustiken, men 
taluppfattbarheten (C50) är också en viktig parameter – 
speciellt inom äldreomsorg. I studien valde man att mäta 
bägge parametrarna. 

Akustiska värden

Parameter Enhet Förklaring

Efterklangstid T20 (s) Mäter hastigheten med vilken ljudet försvinner i ett rum. 
Kort efterklang ger mer dämpad och behaglig ljudmiljö. 

Taluppfattbarhet C50 (dB) Mäter hur väl tal uppfattas i rummet. Högre värde ger 
bättre taluppfattbarhet. 

Hörbara förändringar enligt ISO 3382-1

Lyssnarens upplevelse Parameter Hörbar skillnad

Upplevd efterklang Efterklangstid
T20 (s)

5 %

Upplevd taluppfattbarhet Taluppfattbarhet
C50 (dB)

1 dB

Akustiska resultat 
Mätvärden före och efter installation av det ljudabsorberande 
undertaket visar en markant förbättring på både efterklangstid 
och taluppfattbarhet. Enligt kraven ska rummet uppfylla 
efterklangstidskravet på ≤ 0.6 sekunder (oktavband 250-4000 
Hertz) vilket inte uppfylldes på någon frekvens alls med den 
ursprungliga taklösningen.
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Efter bytet till ett ljudabsorberande undertak uppfylldes kravet på flera 
frekvenser och taluppfattbarheten förbättrades med över 5 dB på flera 
frekvenser, vilket innebär att det blivit en tydlig förbättring. 

Taluppfattbarheten är dock inte med, vare sig i den danska eller 
svenska ljudstandarden, men är en högst relevant faktor för att 
fastställa om rummet är gynnsamt för talad kommunikation. I det här 
fallet vet vi också att många patienter har hörselnedsättning vilket 
ytterligare ställer krav på god talkommunikation. 
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Resultat enkät 
Det är svårt att bara förlita sig på rena mätvärden när det 
handlar om att värdera vår uppfattning av ljudmiljön. Vi hör 
så mycket mer än vad som bara kan mätas och beskrivas i 
Hertz och decibel. 

Läkarna på kliniken ombads fylla i en enkät med resultat 
enligt nedan bild. 

På en 5-gradig skala, där 1 är dålig och 5 är  
utmärkt, hur bra är ljudmiljön?
Resultaten visar att läkarna uppfattade en stor skillnad 
på ljudmiljön före och efter takbytet och problem kring 
patientens bristande hörsel var påfallande före interventionen. 

En läkare uttryckte att med den gamla lösningen kunde den 
dåliga ljudmiljön leda till svårighet att ställa rätt diagnos.
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D3 Before

D2 After
D3 After

‘…ibland var det oklart om patienten inte kunde höra vad 
jag sa eller om de faktiskt inte förstod vad jag sa’  
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Frågan 
“Uppfattade du någon skillnad för dig själv och för patienterna 
avseende ljudmiljön efter bytet av undertak?” Läkarens svar: ” Jag 
kände en stor skillnad. Jag behövde inte anstränga mig på samma 
sätt för att tala (…), samtalet var mer avslappnat nu. Det känns 
mer ombonat och bekvämt i rummet. Atmosfären är mer varm och 
bekväm (…). Det har betytt mycket, inte bara för mitt jobb utan 
även för samtalet och patienten”.

Ett Ecophon undertak 
Den låga takhöjden gjorde att vi inte kunde använda den bästa 
akustiska lösningen; ett nedpendlat undertak i bärverk. Vi 
använde istället en undertakslösning limmad direkt (Ecophon 
Focus™ B) mot befintligt undertak. 

Som ett nästa steg för att uppnå kravställningen i alla 
frekvenser kommer man också installera ett par frihängande 
enheter av ljudabsorbenter samt väggpaneler.

Skapa god ljudmiljö för äldre
• Förbättra ljudmiljö och taluppfattbarhet genom 

ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter.
• God ljudisolering och ljudabsorption i korridorer för 

minskad överhörning till angränsande rum.
• Tillhandhåll tysta rum där en dement person har lättare 

att bearbeta intryck utan för mycket stimuli, rummet kan 
också användas för att lugna en upprörd person.

• Använd tydliga visuella signaler för personer med 
hörselnedsättning. 

• God fasadisolering för att minimera ljud utifrån, 
exempelvis trafik.
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Ecophon är en ledande leverantör av akustiklösningar. Vi bidrar till sundare 
inomhusmiljöer, förbättrad livskvalitet, välbefinnande och arbetsprestation. 
Eftersom evolutionen har anpassat de mänskliga sinnena för ett liv utomhus, 

fokuserar vi på att föra in de idealiska, akustiska miljöerna från naturen till 
våra moderna rum inomhus. Vi vet att det kommer att få « a sound effect on 

people ».

Vårt arbete är format av vårt svenska arv, där ett 
gemensamt ansvar för människors liv och framtida 

utmaningar kommer naturligt.

Ecophon ingår i Saint-Gobain gruppen, världsledande inom 
hållbara och sunda inomhusmiljöer. Det är en av världens 100 

största industrikoncerner som på ett innovativt sätt skapar 
hållbara, sunda och kostnadseffektiva miljöer. Saint-Gobain 

erbjuder energieffektiva och miljömässiga lösningar till de 
stora utmaningar som byggbranschen står inför. Oavsett 

vilka nya behov som uppstår i byggbranschen är 
framtiden gjord av Saint-Gobain.

www.ecophon.se
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