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Akustikere kan sætte støj på sundhedsdagsordenen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Af Signe Kierkegaard Cain  
 

I foyeren foran auditoriet er der en del støj, og støjniveauet 
stiger mærkbart, da flere og flere deltagere i Akustikkens Dag 
2014 ankommer til Aalborg Universitet København. Men 
støjen er af den rare slags, for det er tydeligt, at der er 
gensynsglæde og gang i gode samtaler blandt fagfæller. Rundt 
om i små grupper står ældre og yngre akustikere – mændene 
er klart i overtal. Der drikkes kaffe, økologisk juice og spises 
wienerbrød.  

 
Da de cirka 60 deltagere er på plads i salen, indtager Kerstin Persson Waye, 
professor på Göteborgs Universitet, podiet med sit oplæg “A Sound 
Environment for Care.” De fleste, der arbejder med akustik, ved det godt. 
Men der er generelt ikke nok fokus på det i sundhedsvæsenet: Støj påvirker 
både patienter og personale negativt. Kerstin Persson Waye fortæller om, 
hvordan støj påvirker patienter og personale på sygehuse – blandt andet på 
intensivafdelinger. Hospitaler er komplicerede akustiske miljøer med 
mange udfordringer, og den svenske professor peger på, at når det 
medicinske udstyr udvikles, så tænker man mest på sikkerhed og effektivitet og ikke på, 
hvordan det lyder. Men det er langt fra kun lydene fra udstyr og maskiner, der generer på 
hospitalerne. Faktisk viser Kerstin Persson Waye og hendes kollegers forskning, at andres 
samtaler skaber lige så meget generende støj.  
 
Støjen påvirker blandt andet patienternes søvn og kan betyde længere hospitalsophold og 
dyre genindlæggelser. For patienter på intensivafdelingen er søvnunderskud faktisk den 
næststørste stressfaktor efter smerte, viser undersøgelser. Kerstin Persson Waye fortæller om 
det, der kaldes Intensive Care Unit Syndrome. Omkring 30 % udvikler det, og et hollandsk 
studie fra 2012 viste, at ørepropper kun reducerer symptomerne på syndromet med 53 %. 
Det får Kerstin Persson Waye til at spørge ud i salen: ”Skal vi give folk ørepropper eller skal vi 
nedsætte støjen?”. Én kommenterer fra salen, at syndromet hos intensivpatienter også 
skyldes andet end støj. Der er også visuelle påvirkninger og en lang række andre faktorer, der 
spiller ind. En anden tilføjer, at det er en problematisk udvikling, at man er nødt til at bruge 
ørepropper for at holde samfundet ud! Også andre stiller spørgsmål og kommenterer. Det er 
tydeligt, at debatten om den generende støj på hospitaler og akustikkens betydning for 
sundheden har stor interesse.  
 

Støj er et overset sundhedsproblem, som akustikere kan være med til at løse. 
Akustikkens betydning for sundheden var på dagsordenen, da fagfæller mødtes 
til Akustikkens Dag den 20. marts 2014 på Aalborg Universitet København. 
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Fokus på akustikken i de store hospitalsbyggerier 
 

Efter oplægget fortsætter debatten og den ivrige snak ude i foyeren. Jeg 
møder Rói Hansen, der fortæller, at han er nyuddannet akustikingeniør fra 
DTU. Han har tidligere været til forskellige temamøder i Dansk Akustisk 
Selskab og er her primært for at netværke og blive klogere på, hvad der 
rører sig i faget. Der var meget spændende forskning at blive klogere af i 
Kerstin Persson Wayes oplæg, synes han. Bagefter får jeg en snak med 
Søren H. Nielsen fra SoundFocus, der designer retningsbestemte 

lydsystemer, som sender musik ud individuelt og særligt bruges i sundhedsvæsenet. Jeg 
spørger ham, hvordan akustikere som faggruppe kan være med til at påvirke debatten om støj 
og sundhed. ”Der er stort set ikke fokus på lydforhold i sundhedssektoren. Vi kan være med til 
at pege på, at der er noget at gøre. Man behøver ikke at acceptere, at 
det bare bliver mere og mere støjende. Noget støj kan fjernes, noget 
kan man distrahere sig ud af med beroligende musik, som med vores 
systemer, og så kan man til nød bruge ørepropper. Men løsningen er 
selvfølgelig at fjerne den unødvendige støj. Det er teknisk muligt at 
gøre mange ting, men det skal naturligvis prioriteres økonomisk og 
politisk,” siger han.  
 
Måske netop derfor er det vigtigt i disse år, hvor der bliver bygget så mange nye hospitaler. 
Flere af dem, jeg taler med, er i hvert fald enige om, at akustikerne her kan spille en vigtig 
rolle. Dan Hoffmeyer, der er seniorspecialist i DELTA, siger: ”Hospitalsemnet er jo superhot 
lige nu. Der er rigtig gang i regionernes sygehusprojekter, så det er på høje tid at tænke i 
støjreducering og oplevelsen af det akustiske miljø i hospitalsbyggerier.” I Kerstin Persson 
Wayes oplæg bed Dan Hoffmeyer især mærke i, hvor stor betydning andres samtaler har for 
støjniveauet på hospitaler: ”Det var rigtig spændende at høre oplægget. Der er et kæmpe 
perspektiv i at gøre noget. Fokus er jo tit meget på de støjende apparater, og det er helt oplagt 
vigtigt. Men det blev jo også nævnt, at andres tale er til stor gene. Det er en meget vigtig del af 
det. Vi skal ikke kun tænke på støjniveauer, men også på hvad man bliver udsat for 
indholdsmæssigt. Hvad det er, man hører læger og andre patienter tale om, og hvad det 
betyder for ens velbefindende.” 
 

I en lidt mere rolig stund, medens resten af deltagerne har travlt med 
at spise frokost og snakke videre i kantinen, taler jeg med Per Møberg 
Nielsen fra Akustik Aps. Også han mener, at akustikere kan spille en 
afgørende rolle i forhold til de nye hospitalsbyggerier: ”Især når man 
bygger nyt, kan akustikken tænkes ind fra starten. Forhåbentlig kan 
vi som faggruppe være med til at fremhæve akustikkens betydning 
også i de byggerier. I den forbindelse synes jeg også, det er rigtig 
vigtigt at få fokus på, hvad rumakustikken betyder for, hvor hurtigt 
folk kommer sig på hospitalerne,” siger han.   
 

Men hvilken rolle ser dagens oplægsholder for akustikerne i forhold til støjen på 
hospitalerne? Det spørger jeg Kerstin Persson Waye  om i den nu næsten stille foyer. Hun 
svarer: ”Rumakustikken er afgørende. Det vil sige, at man tænker på placering af støjende 
udstyr, på ikke at have elevatorer lige der, hvor der er flest mennesker, og at man sørger for 
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lydabsorberende materialer. Men den største betydning kan være at give rådgivning om 
indkøb af udstyr i forhold til støjgener. På hospitalerne ved man meget lidt om det, og så 
bliver det meget nemt op til de virksomheder, der laver det medicinske udstyr, at afgøre, hvad 
der er bedst. Her kan man som akustiker spille en vigtig rolle ved at gå ind og rådgive om, 
hvad udstyret bør kunne rent akustisk.”  
 

 
 

Efter key-note indlægget fulgte flere 
spændende indlæg med samme tema, 
generalforsamling, beretninger fra de 
tekniske komitéer, og som afslutning 
drog en stor del af forsamlingen til 
middag og koncert i DR’s koncerthus. 


