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Ljudlig verksamhet - en utmaning  
Här vid operation- och anestesiavdelningen i Mariehamn 
utförs både planerade och akuta operationer i sex 
operationssalar. Fyra operationsteam är tillgängliga dagtid. 
Utöver det opereras akuta patienter alla tider på dygnet. 
Sammanlagt utförs cirka 2000 operationer per år. 
 
Vid ortopediska operationer används tekniker som är mycket 
ljudliga och kan skada hörseln på de som arbetar här. Den 
operationssal som används till dessa ingrepp bidrog till att 
ljudmiljön blev mycket ansträngd då materialet på väggar, 
golv och tak bestod av kakel och betong. Undertaket täcks 
till stor del också av ett laminärt flöde i metall (LAF-tak). Kala, 
hårda och direkt motstående ytor skapar reflektioner av ljudet 
som stör taluppfattbarheten och ger lång efterklangstid.

Operationssalens höga krav
Hygienkraven inne på en operationssal är mycket högt 
ställda och allt material som används här måste kunna 
rengöras och desinficeras. Kvalificerad ventilation används 
för att hålla partikelhalten så låg som möjligt. Personalen 
följer noga regler för hur man steriltvättar, klär sig och hur 
man rör sig i zonerna inne i rummet.

För att kunna förbättra den rumsakustiska upplevelsen 
och sänka ljudnivån används vanligtvis ljudabsorberande 
undertak. Detta var dock inte möjligt på grund av takets 
och väggarnas utformning. Istället placerades 24 
ljudabsorberande väggpaneler ut på rummets alla väggar, 
högt sittande. Produkten uppfyller alla hygienkrav och kan 
enkelt tas ur sina fästen vid rengöring och tvättning. 

Rumsakustisk lösning gav mersmak  
Estetiskt blev operationssalen lite annorlunda mot vad vi 
traditionellt ser men ljudupplevelsen blev markant förbättrad!
 
”Nu känns alla ljud väldigt direkta, inget reflekterat ljud 
och mycket lättare att uppfatta tal” säger Runo Härgestam, 
Klinikchef.  
 
Personalen är så nöjd med resultatet att man nu planerar 
förbättra de övriga operationssalarna på samma sätt.

Detta var dock inte möjligt pga takets och väggarnas 
utformning. 


