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FAKTA VÅRDMILJÖ
Fördelar med en god ljudmiljö

Sänker blodtrycket
Förbättrar sömnen
Sänker intag av smärtstillande medicin
Förbättrar kommunikationen
Sänker stressnivåerna
Ökar patientsäkerheten
Förbättrar personalens välmående och arbetsinsats

En god ljudmiljö

SÖMN

Den genomsnittliga ljudnivån på 
sjukhus runt om i världen: 

Om man byter ut en hård takplatta (gips, 
metall) mot en klass A ljudabsorberande 

undertaksplatta kan man minska oönskade 
förändringar i sömndjupet med upp till 40 %.

Sömn är ett grundläggande 
behov hos människan som 
direkt påverkar vår hälsa 
och förmåga att tillfriskna 
vid sjukdom.

Humör, läkning och vårdtid 
är några av de saker som 
kan påverkas om patienten 
inte får tillräckligt med sömn.

PERSONAL

Världshälsoorganisationen, 
WHO, rekommenderar en 
ljudnivå på max 30 dB för 

en god sömn. Inga tillfälliga 
ljudtoppar bör överskrida 

45 dB.

I en bullrig miljö, dvs 
55-70 dB, begår vi 
50 % fler misstag vid 
mer komplexa uppgifter.

För att kunna urskilja mänskligt tal i 
en sådan miljö måste rösten höjas till 

samma ljudtrycksnivå som en 
cirkelsåg.

83 % av kommunikationen på Akuten 
är röstrelaterad.

LÄKEMEDEL

60 % av personalen anger ljudmiljön som ”mycket” eller ”något” störande.

Den genomsnittliga ljudnivån 
överskrider ofta 70 dB på både 

akutmottagningar och 
operationssalar.

70 % av misstagen kring läkemedel på en akutvårdsavdelning kan spåras till 
kommunikationsmissar såsom att bli avbruten eller vara tvungen att göra flera 
saker samtidigt (multitasking).  

Ett klass A absorberande undertak 
sänker behovet av intravenös 

betablockad med 67 %. 

Reflekterande 
undertak 

Klass A
absorbent 

Fler patienter behöver 
smärtstillande i en 

bullrig miljö

BARN

Patienter på vårdavdelningar 
med god ljudmiljö upplever 
sig mycket mer nöjda med 
personalens bemötande. 

Ett byggprojekt i USA visar att 
återbetalningstiden för högklassiga 

undertak och väggabsorbenter 
är 3 år.

Ljud från grannen, medicin-teknisk utrustning  
och dennes behandling kan upplevas som 

stressande och skapar känslor av hjälplöshet 
och kan göra det svårt att slappna av och 

känna sig trygg i situationen. 

Åldersrelaterad hörselnedsättning (presbyakusis) 
ger kommunikationsproblem för 37 % av 

människor i åldern 61-70 år och 
60 % i åldern 71-80 år.

Hög ljudnivå ökar bebisarnas hjärtfrekvens, 
andningsfrekvens och blodtryck samt sänker 
syrgasmättnaden. 
 

Genomsnittlig ljudnivå på 
NIVA ligger mellan 
55-89 dB. 

(The American Academy of 
Pediatrics rekommenderar 
max 45 dB.)

All fakta kommer från välrenommerad forskning som vi ställt samman 
i en broschyr: Forskning Vårdmiljö . Ni hittar broschyren (eng) på vår 
hemsida, www.ecophon.se
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Hörselnedsättning är 7 gånger vanligare för 
barn som vårdats på NIVA. 

på NATTEN

på DAGEN

minskade oönskade 
förändringar i sömndjupet


