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Högteknologisk operationsenhet 
Operationsservice Rekonstruktiv Kirurgi, ORK, består av ca 
90 medarbetare inom anestesi- och operationsspecialiteten. 
ORK är en modern högteknologiskt utrustad operationsenhet         
som bedriver kirurgi inom specialiteterna urologi, plastik-
kirurgi, öron-näsa-hals samt bröstkirurgi. I anslutning till 
operationsavdelningen finns en egen dagkirurgi- och 
uppvakningsavdelning. Totalt finns 8 operationssalar och 
verksamheten pågår dagtid.  

Svårt att uppfatta instruktioner  
Personalen har upplevt ljudmiljön som störande, dock ligger 
den uppmätta efterklangstiden inom intervallet för vad 
som är godkänt (65-67dB(A)). Ventilationsljud, ljud från 
laserutrustningen och övrig teknisk utrustning upplevs som 
koncentrationsstörande, tröttande och talmaskerande. Det 
finns ett förhållandevis stort bidrag av ljud i 125 oktaven 
vilket troligen ytterligare bidrar till att man upplever svårighet 
att uppfatta samtal under pågående operation. Personalen 
arbetar också med munskydd vilket försvårar läppläsning vid 
otydligt uppfattat tal.

Väggpaneler som lösning 
Undertaket består av en 20 mm mineralullsabsorbent som 
täcker ca 80 % av takytan, övrig yta används till ventilation, 
belysning och pendlar. Operationssalen är maskintät med 
flera ljudkällor. Då den största bullerkällan – laserutrustningen 

- inte kan flyttas längre bort från personal och patienter och 
inte heller byggas in krävdes en innovativ lösning! 

Vår första åtgärd var att minska de horisontella ljudreflexerna 
med ljudabsorberande väggpaneler. Panelerna har ett 
ytskikt som är både avtorkningsbart och kan desinficeras. 
Modellen var dock en speciallösning som konstruerades av 
undertaksplattor av Montagegruppen. De byggde även två 
flyttbara skärmar i samma material, 40 mm tjocka, som kan 
ställas mellan lasermaskin och operatör. Slagtåligheten är 
dock anpassad efter takbehov och de bör hanteras varsamt.

Utvärdering
Resultatet lät inte vänta på sig! Personalen upplever en 
markant förbättring och är mycket nöjda med lösningen.  
”...det är som att komma in i ett helt annat rum nu”.
Monteringen gjordes över en helg och personalen tyckte 
hela processen var enkel och smidig. ”Från vår första kontakt 
med er på Ecophon tills sista väggpanelen sattes upp har 
allt gått så bra och skötts professionellt – det kan vi varmt 
rekommendera till andra”, avslutar Ingrid Stringert!




