Dette er en videnskabelig rapport udgående fra Sjællands Universitetshospital i Region
Sjælland. Rapporten er produceret af forskningsmedarbejder Nicoline Møller, professor
Bibi Hølge-Hazelton, professor Troels Wesenberg Kjær og lektor Malene Beck.
Tak til Sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital for at iværksætte
forskningsbaserede aktiviteter, der sikrer viden om, hvordan sansestimulerende tiltag,
herunder interventioner med fokus på lyd, er vigtige på fremtidens hospitaler. Derudover
vil vi gerne takke forskningsbibliotekar Penille Pless for præcisering af rapportens
søgeprofil samt professor Peter Vuust for sparring og feedforward på rapportens
videnskabelige spørgsmål samt forslag til videre arbejde.
God læselyst.

“Unødig støj er den grusomste form for svigtende omsorg, som både syge
og raske kan blive udsat for“ (Nightingale, 1995, s. 152).
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Hovedformålet med denne videnskabelige rapport om lyd på hospitaler er at undersøge
systematisk, hvordan sansestimulerende tiltag, med særligt fokus på lyd, er beskrevet i
litteraturen. Desuden har rapporten til hensigt at vise, hvordan disse sansestimulerende
tiltag kan anvendes og medtænkes i den arkitektoniske udformning af hospitalsbyggeri,
samt hvilke former for tiltag, der har vist sig at have effekt på patienter og pårørende under
en indlæggelse. Foruden patienter og pårørende er også sundhedspersonalets perspektiver
inkluderet i litteraturen. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en indledende og en
systematisk litteratursøgning.
Rapporten viser, at flere forskellige sansestimulerende og æstetiske tiltag har positiv effekt
på patienter, pårørende og professionelle i hospitalsomgivelser. Der er bl.a.
veldokumenteret effekt og evidens af overvejende høj kvalitet for at anvende musikterapi
til indlagte patienter. Derudover viser rapporten, at opfattelser af lyd kan variere fra
oplevelsen af støj til mere positiv lyd afhængigt af det enkelte menneske, og den aktuelle
situation vedkommende befinder sig i.
På baggrund af rapporten kan det konkluderes, at det i videnskabelige sammenhænge vil
være relevant at videreudvikle og producere forskningsbaseret viden om lydmiljøet lokalt
på Sjællands Universitetshospital med fokus på lydmiljøers indtryk og aftryk under et
indlæggelsesforløb. Dette er sammenfattet i tre afsluttende videnskabelige spørgsmål samt
en illustrativ model over et muligt ph.d. studie, som kan anbefales til videre forskning i lyd
som sansestimulerende tiltag på Sjællands Universitetshospital.
Rapporten er gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem Forskningsstøtteenheden og
Neurologisk Forskningsenhed på Sjællands Universitetshospital.

Side 3/32

The overall research aim of this scientific report about sounds in hospitals is to investigate
systematically how sensorial initiatives, specifically sounds, are described in the research
literature. Moreover, this report aims to find, how these initiatives can be applied in the
architecture of hospital buildings and also which type of initiatives that have welldocumented effects on patients and relatives during a hospitalization. In addition to
perspectives of patients and relatives, perspectives of healthcare professionals are also
included in the literature. The report is systematically composed of an initial and a
comprehensive literature search.
The report finds that several different sensorial and aesthetical initiatives have positive
effects on patients, relatives and healthcare professionals in hospital environment. For
instance, there is well-documented effects and high quality of evidence for using music
therapy to hospitalized patients. Moreover, the report finds that perceptions of sounds can
vary from noises to more positive and supportive sounds according to the individual and
the actual context the individual is situated in.
Based on the report, it can be concluded that in scientific contexts it would be relevant to
further develop and produce research-based knowledge about the sound profile locally at
Zealand University Hospital focusing on sound impressions during a hospitalization. This
is summarized in three final research questions as well as an illustrative model of a
possible PhD project, which can be recommended for further research in sounds as a
sensorial initiative at Zealand University Hospital.
The report is undertaken in an interdisciplinary collaboration between the Research
Support Unit and the Neurological Research Unit at Zealand University Hospital.
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Baggrunden for denne videnskabelige rapport er initieret af Sygehusledelsen på Sjællands
Universitetshospital (SUH), Region Sjælland. I januar 2021 drøftede Sygehusledelsen et
forslag om afprøvning af sansestimulerende musik og film til hospitalets COVID-patienter
på baggrund af et ønske fra COVID-afsnittene. I den forbindelse besluttede
Sygehusledelsen, at en afprøvning ikke skulle begrænses til COVID-patienter, da man med
et bredere perspektiv vil kunne gøre brug af erfaringerne i det nye hospitalsbyggeri samt
renoveringen af de eksisterende bygninger herunder i forbindelse med ”Den lærende
enestue”.
For at afdække emnet på et evidensbaseret grundlag blev henvendelsen behandlet i
samarbejde med forskere på SUH. En forskningsgruppe bestående af forskere med
erfaring inden for området blev nedsat. I den initiale fase af processen blev det
identificeret, at musik på hospitaler er veldokumenteret i litteraturen. Der er således
evidens for, at musik har positiv effekt på nogle patientgrupper, og fordelene ved at
anvende musik i dele af sundhedsvæsnet er belyst. Imidlertid stod det også klart, at der i
litteraturen omkring sansestimulerende tiltag på hospitaler er stort fokus på lydstyrken
(decibel) af støj, og der mangler viden om, hvordan lydindtryk hos patienter og pårørende
under indlæggelse har betydning for deres pleje og behandlingsforløb.
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I Danmark ses aktuelt en stigende interesse for arkitekturens og æstetikkens betydning for
syge menneskers rehabilitering og helbredelse. Et såkaldt Healing Architecture
paradigme, hvor man vil udforske, hvordan sanselige indtryk kan øge evnen og
muligheden for at rekreere hurtigere får i disse år større udbredelse (Carstensen, 2021;
Simonsen & Duff, 2020). Den stigende interesse skyldes bl.a., at der i de seneste år er sket
en kraftig igangsætning af nybyggeri af hospitaler samt renovering af de eksisterende
hospitaler (Frandsen et al., 2009; Heslet & Dirckinck-Holmfeld, 2008). Dette har skabt en
efterspørgsel på videnskabelig viden, der dokumenterer, hvorledes de konkrete fysiske
rammer på et hospital kan humaniseres og styrke både patienternes helbredelse samt
sundhedspersonalets velfærd og arbejdsglæde.
Disse tiltag er i tråd med en stigende anerkendelse af, at der er forhold ved tilværelsen, der
er så elementært og selvindlysende, at vi ofte ikke skænker dem en tanke. Det er til trods
for, at de har den største betydning for os som mennesker. Disse forhold er så selvfølgelige,
at de sjældent træder frem fra vores bevidsthed på trods af deres betydning og
uundværlighed (Birkelund, 2017). Æstetik, der betyder ’sanselighed’, er et eksempel på
noget, som vi ofte tager forgivet i vores dagligdag. Imidlertid bliver det sanselige, og de
erfaringsområder, der knytter sig dertil, særligt relevante, når man rammes af sygdom
(Birkelund, 2011).
Syge mennesker er anderledes end raske mennesker. En af årsagerne er blandt andet, at
syge mennesker oplever på en anden måde end raske mennesker, og at de er mere i
balance med deres omgivelser (Birkelund, 2011). Syge mennesker er mere modtagelige for
omgivelser, der ikke tilgodeser de sanselige indtryk og er på den måde særligt følsomme
over for kvaliteten af de sanseindtryk, de udsættes for (Birkelund, 2011, 2017). Studier
viser, at de æstetiske indtryk, som fx et rum med et vindue eller et behageligt møbel på
stuen, har positiv indvirkning på stresshormonerne og en række andre fysiologiske forhold
(Ulrich et al., 2008). Imidlertid er der kun ganske få studier, der har undersøgt
betydningen af æstetiske forhold med hensyn til lydindtryk samt disse indtryks betydning
for patienters oplevelse af velvære og tryghed under en hospitalsindlæggelse (Mackrill et
al., 2014; Iyendo, 2016).
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Vi ved, at der I sundhedsvæsenet kan være meget støj på hospitaler. Vi ved også, at det for
patienter er vitalt at få ro og hvile til at samle sig under sygdom. Lokale studier har vist,
hvordan der pga. støj og uro er risiko for, at patienter kan opleve sig som ’nomader’ under
en indlæggelse, forstået på den måde, at de flytter sig rundt i det omfang, det er muligt for
at søge stilhed samt indre ro på hospitalet (Beck et al., 2020).
I den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) evalueres patienternes
oplevelse af ro og hvile. På SUH ligger besvarelserne fra LUP, relateret til patienternes
oplevelse af at få tilstrækkelig ro og hvile under deres indlæggelse, under
landsgennemsnittet (Center for Patientinddragelse (CPI), 2020). Derfor er der også
grobund for lokalt set at producere viden om, hvordan vi kan adressere bedre lydindtryk
for patienter og pårørende i forbindelse med deres indlæggelse på SUH. Derudover vil det
være interessant også at inddrage sundhedspersonalets indtryk af lyde på SUH i forhold til
bl.a. arbejdsmiljøet på et hospital. I henhold til den personcentrede tilgang til klinisk
praksis, som SUH teoretisk læner sig op af (McCormack & McCance, 2017), er det nemlig
væsentligt at medtænke perspektiver fra både patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle i forbindelse med forskning, udvikling og klinisk arbejde.
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Formålet med denne videnskabelige rapport om lyd på hospitaler har både kortsigtede og
langsigtede aspekter. Kortsigtet, er formålet at udføre en systematisk
litteraturgennemgang, hvor den eksisterende viden i forhold til anvendelse af
sansestimulerende tiltag, særligt med fokus på lyd, undersøges. Her er der fokus på
litteratur, som beskriver perspektiver fra patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. I
forbindelse med den systematiske litteraturgennemgang er det følgende spørgsmål, der
ønskes besvaret:
Hvordan er sansestimulerende tiltag på hospitaler, med særligt fokus på lyd,
undersøgt i litteraturen? Og hvilke videnskabelige spørgsmål mangler at blive
besvaret?
Denne viden kan give et overblik og kvalificere produktionen af yderligere akademiske
spørgsmål.
Det langsigtede formål er at etablere et ph.d. studie, hvor de videnskabelige spørgsmål
adresseres systematisk. I et ph.d. studie kan viden fra den videnskabelige rapport,
netværksdannelse samt inputs fra Sygehusledelsen være med til at designe, afprøve og
evaluere en lydintervention i klinisk praksis. Implikationer for fremtidens praksis,
guidelines samt implementeringsforslag til ’ny lyd’ på SUH kan ligeledes adresseres.

Det er rapportens hypotese, at hospitalets lyd gør indtryk og sætter aftryk i patienter og
pårørendes oplevelse af at være til stede på hospitalet. Vi tror, at systematisk brug af
sansestimulerende og æstetiske virkemidler i relation til lyd vil have positiv effekt på
patienternes oplevelse af tryghed, velvære og hjemlighed under en hospitalsindlæggelse
samt sundhedspersonalets arbejdsglæde.
Det er et centralt fokus for forskningsgruppen, at lyde opfattes forskellige fra individ til
individ og af det enkelte individ på forskellige tidspunkter. Dertil kommer, at lydmæssige
præferencer, stress og søvn spiller en stor rolle for, hvad der er ”god lyd” og ”god stilhed”.
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For at afdække den eksisterende viden omkring lyd på hospitaler, har vi foretaget både en
indledende og en systematisk litteratursøgning.

Den indledende litteratursøgning begyndte med bevidst tilfældige søgninger på diverse
internetsider, heriblandt Google og Google Scholar, med det formål at indkredse og
præcisere rapportens genstandsfelt. Søgningerne var struktureret som fritekstsøgninger
med søgeord som fx: musik, lyd, støj, hospitalsarkitektur og sansning. Gennem disse
søgninger fandt vi frem til forskellige fagbøger, nyhedsartikler, videoklip og faglige artikler,
hvorfra vi foretog relevante kædesøgninger. På baggrund af de indledende søgninger blev
vi bekendt med den kontekstuelle viden på området samt fik klarlagt og præciseret
rapportens søgeprofil nærmere således, at vi efterfølgende kunne foretage en systematisk
litteratursøgning.

Den systematiske litteratursøgning blev indledt med et virtuelt møde med SUH’s
forskningsbibliotekar med henblik på at konkretisere vores søgeprofil og –strategi
yderligere.
De systematiske søgninger blev udført på flere videnskabelig databaser heriblandt Cinahl,
SveMed+, PsycInfo, Medline, Embase og PubMed, som alle indekserer peer-reviewed
publikationer med relevans for sundhedsfaglig forskning (Buus et al., 2008). Søgningerne
blev organiseret som bloksøgninger og struktureret efter PICo-modellen, hvor søgeprofilen
blev indsat og opdelt i forhold til modellens tre blokke: P (Population), I (phenomenon of
Interest) og Co (Context). Med udgangspunkt i modellen blev søgeordene i samme blok
kombineret med den boolske operator ’OR’, hvorefter de tre forskellige blokke, svarende til
P, I og Co, blev kombineret med den boolske operator ’AND’. Søgeordene bestod både af
fritekstord og af kontrollerede emneord (betegnes MeSH eller MH), som vi identificerede
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gennem databasernes tesaurus. I tabel 1 nedenfor har vi forsøgt at illustrere, hvordan
søgeprofilen og –strategien så ud:

Blok 1
Fritekst

AND

Blok 2

AND

Blok 3

Population

Phenomenon of Interest

Context

Patient*

Sound*

Hospital*

OR

OR

OR

Hospitalized

Noise*

“Hospital environment”

OR

OR

OR

Adult*

“Evidence-based

”Hospital architecture”

design”

OR

OR

Healthcare*

“Music therapy”

OR
“Healing architecture”

Tesaurus

Patients [MeSH, MH]

Sound [MeSH, MH]

Hospitals [MeSH, MH]

OR

OR

OR

Hospitalization [MeSH,

Noise [MeSH, MH]

Health Facility

MH]

OR

Environment [MH]

OR

Music Therapy [MeSH,

OR

Aged, Hospitalized [MH]

MH]

Architecture [Mesh, MH]

OR

OR

Adult [MeSH, MH]

Environment [Mesh,
MH]

Tabel 1: Illustration af søgeprofil og –strategi

For at kunne udvælge relevante referencer fra søgeresultatet i databaserne, opstillede vi en
række inklusionskriterier for referencerne:


Publiceret i perioden 2001-2021



Sprog på engelsk, dansk, norsk eller svensk



Tilgængeligt abstract



Peer-reviewed
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Det samlede søgeresultat på databaserne resulterede i mange forskellige referencer, som
blev udvalgt på baggrund af inklusionskriterierne. Efterfølgende foregik udvælgelsen af
mulige relevante referencer ved, at vi først gennemgik artiklernes titler, dernæst læste vi
artiklernes abstracts og til sidst fuldtekst. For at synliggøre denne udvælgelsesproces af
søgeresultatet har vi opstillet et flowchart, som er at finde i Bilag 1.
På baggrund af den systematiske udvælgelse af søgeresultatet inkluderede vi flere relevante
forskningsartikler, foruden den interessante litteratur som vi fandt i forbindelse med
kædesøgningerne. Artiklerne er kritisk gennemlæst og kvalitetsvurderet ved hjælp af
tjeklisterne fra Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2021) for at sikre artiklernes
videnskabelige kvalitet og pålidelighed.
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Flere års forskning har vist, at hospitalers arkitektur og fysiske rum kan have indflydelse
på patienters helbredelse og sanselige oplevelse af sygdoms- og behandlingsforløb
(Carstensen, 2021). Derudover har undersøgelser vist, at også sundhedspersonalet oplever,
at arkitekturen kan have en positiv påvirkning på både deres psykosociale arbejdsmiljø og
ydeevne (Carstensen, 2021; Frandsen et al., 2009). Begreber som Evidensbaseret design
og Helende arkitektur fremtræder hyppigt i forskningslitteraturen i forbindelse med den
arkitektoniske udformning af hospitalsrum, hvilket uddybes i de følgende afsnit.

Evidensbaseret design stammer fra det internationale begreb ’Evidence-based healthcare
design’, som er udviklet og beskrevet af den amerikanske professor i arkitektur Roger
Ulrich (2006; 2008). Kendskabet til evidensbaseret design er vokset nationalt (Heslet &
Dirckinck-Holmfeld, 2008; Simonsen & Duff, 2020) såvel som internationalt (Ulrich,
2006; Ulrich et al., 2008, 2010) de seneste år som følge af et øget behov for at nybygge og
renovere hospitalsbyggeri. Forskningen i evidensbaseret design viser, at veldesignede
fysiske omgivelser spiller en afgørende rolle for at gøre hospitaler mere sikre og
helbredende for patienter samt en bedre arbejdsplads for sundhedsprofessionelle (Ulrich
et al., 2008). Blandt de veldesignede fysiske omgivelser nævnes: enkeltstuer, passende
belysning inklusiv adgang til dagslys, synet af natur, familiezoner på patientstuerne,
lydreducerede tiltag, adgang til loftlifte m.m. (Ulrich et al., 2008, 2010).
Dokumenterede effekter af evidensbaseret design på hospitaler udgør samlet set en øget
sikkerhed, effektivitet, produktivitet og tilfredshed, et reduceret stressniveau samt flere
forbedrede kliniske resultater for både patienter, pårørende og sundhedspersonale (Ulrich,
2006; Ulrich et al., 2010). De dokumenterede effekter inddeles i et review i forhold til
følgende tre kategorier: patientsikkerhed, patientrelaterede resultater og
personalerelaterede resultater (Ulrich et al., 2008), som vi kort vil uddybe nærmere:


Patientsikkerhed: Reduceret antal af nosokomielle infektioner, medicinske fejl og
faldulykker.

Side 13/32



Patientrelaterede resultater: Reduceret stressniveau, tilfælde af depression, rumlig
desorientering, oplevelse af smerte og antal indlæggelsesdage, samt forbedret søvn,
oplevelse af privatliv, kommunikation med pårørende og personale, social støtte og
generel patienttilfredshed.



Personalerelaterede resultater: Reduceret stressniveau, antal arbejdsskader og fejl,
samt forbedret effektivitet og arbejdsglæde.

Den samlede dokumentation for evidensbaseret design beror på resultater fra knap 700
undersøgelser, som primært er foretaget i USA (Heslet & Dirckinck-Holmfeld, 2008;
Ulrich, 2006). Mængden af undersøgelser bevidner om, at effekterne af evidensbaseret
design er entydige og derfor ikke til at komme udenom i forbindelse med indretning,
restaurering og udvikling af hospitalsbyggeri (Heslet & Dirckinck-Holmfeld, 2008).

Helende arkitektur er et designkoncept, der bygger på evidensbaseret design og
repræsenterer visionen om, at arkitektur påvirker menneskeligt velvære og således kan
medvirke til at styrke og fremme en helingsproces hos det enkelte menneske (Frandsen et
al., 2009). Designkonceptet tager som udgangspunkt afsæt i patienters oplevelser, men
også pårørendes og sundhedsprofessionelles oplevelser af arkitekturens påvirkning
inddrages i konceptets vision. Tanken bag helende arkitektur er ikke, at arkitekturen alene
kan helbrede, men at den arkitektoniske udformning, udtrykt fx i lys, kunst, luft, bevægelse
og lyd, kan understøtte den helingsproces, der menneskeligt finder sted både fysisk og
psykologisk på hospitaler (Frandsen et al., 2009). Designkonceptet kan som udgangspunkt
anvendes i alle typer af byggeri, men er primært orienteret mod byggeri i sundhedsvæsenet
heriblandt plejehjem, rehabilitering, hospice og hospitaler (Frandsen et al., 2009).
Forskningen indenfor helende arkitektur favner bredt og beskæftiger sig med forskellige
påvirkningsniveauer, der spænder fra byggeriers struktur og detaljer til menneskers
fysiologi og psykologi (Frandsen et al., 2009). I den danske rapport ’Helende arkitektur’ er
den gennemgående forskning relateret til den menneskelige krop med udgangspunkt i
sanserne, som på forskellig vis påvirkes af den arkitektoniske udformning i
hospitalsbyggeri (Frandsen et al., 2009). I rapporten fokuseres der på faktorerne: lys og
kunst i relation til synssansen, luft i relation til lugtesansen, bevægelse i relation til den
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kinæstetiske sans og lyd i relation til høresansen. Smagssansen, følesansen og
balancesansen er ikke medtaget og derfor ikke inkluderet i rapportens resultater
vedrørende menneskets sanser (Frandsen et al., 2009).
Vi vil kort opsummere rapportens resultater i forhold til de nævnte faktorer:


Lys: Dagslyset har en væsentlig betydning for menneskers tilfredshed og orientering
samt en signifikant effekt på opretholdelse af døgnrytme og deraf mulighed for søvn
under indlæggelse. Der er fx fundet signifikant sammenhæng mellem søvn og
forbedring af fysiologiske tilstande blandt nyfødte under indlæggelse. Derudover er
der fundet positiv sammenhæng mellem udsættelse for dagslys og terapeutisk effekt
på typer af depression, hvilket endvidere viste sig at have signifikant indflydelse på
antallet af indlæggelsesdage. Blandt patienter indlagt på intensive hjertemedicinske
afdelinger er der ligeledes fundet en signifikant sammenhæng mellem høj intensitet
af dagslys og et kortere antal indlæggelsesdage. Desuden har dagslys vist sig at have
en positiv effekt på smerte og oplevelsen af stress samt en lavere dødelighed blandt
indlagte patienter. Afslutningsvis konkluderes der også i rapporten, at niveauet af
lys udgør en væsentlig faktor i forhold til pleje- og medicineringsfejl blandt
sundhedspersonale (Frandsen et al., 2009).



Kunst: Kunst skal her forstås som enkeltstående visuelle, taktile eller auditive
kunstværker samt farver. Kunst har vist sig at have en positiv distraherende effekt i
forhold til smertebehandling samt sansestimulering og mental afledning under
indlæggelse. I rapporten understreges det dog, at der meget lidt videnskabelig
dokumentation i forskningen for kunstens målbare og oplevede effekt på hospitaler
(Frandsen et al., 2009).



Luft: Luft skal her forstås som vores omgivende atmosfære, der er sammensat af
forskellige gasarter og lugte. Luft kan mærkes på kroppen gennem temperaturer
samt lugte og dufte, der kan have indvirkning på menneskets komfort og
velbefindende. Det har fx vist sig, at æteriske olier med duft af appelsin kan have en
beroligende og afstressende effekt på patienter, mens ubehagelige hospitalslugte så
som opkast, urin og desinfektionsmidler kan være til stor gene og irritation for
sengeliggende patienter. I rapporten anbefales der derfor at minimere offensive
lugte på hospitaler ved at installere gode ventilationssystemer, benytte overflader
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der ikke bevarer lugte samt hurtig rengøring af forurening og udslip (Frandsen et
al., 2009).


Bevægelse: Bevægelse skal her forstås i forhold til at bevæge sig rundt på et
hospital. Hospitaler er ofte komplekse byggerier, hvor mange mennesker uden
forhåndskendskab til bygningen skal kunne finde rundt. Planløsning og skiltning
har derfor vist sig at være to afgørende faktorer til at kunne navigere rundt på et
hospital. En enkel og ukompliceret planløsning, der bygger på parallelitet og en
tydelig hovedorienteringsretning fremstår tilgængelig at finde rundt i, mens grafisk
baserede skiltningssystemer fremstår præcise og giver færrest tilfælde af
fejlnavigering. Hvis det er vanskeligt at navigere rundt på et hospital kan det
medvirke til stress hos patienterne samt have økonomiske konsekvenser i form af
tab af effektivitet og tid hos sundhedspersonalet (Frandsen et al., 2009).



Lyd: Lyd kan være en auditiv eller audiovisuel distraherende faktor, hvor
lydniveauet måles i enten decibel eller efterklangstid. På hospitaler kan lyd have en
beroligende og helende effekt fx som distraktor ved brug af musik eller høreværn i
forbindelse med smertebehandling. Samtidig kan lyd også have en søvnforstyrrende
og stressende effekt i forbindelse med oplevet støj fra fx teknik og udstyr,
sundhedspersonalet eller andre patienter. Støj er beskrevet som en gennemgående
og betydelig årsag til indlagte patienters forstyrrede søvn, hvilket endvidere har vist
sig at have negative fysiologiske effekter på patienternes helbred under
indlæggelsen. Akustikregulerende tiltag, som mindsker efterklangstiden, har i den
forbindelse vist sig at have positiv effekt på de høje lydniveauer i forhold til at
forbedre patienternes søvnkvalitet og graden af søvnforstyrrelse samt
sundhedspersonalets psykosociale arbejdsmiljø. Derudover anbefales der i
rapporten at sænke lydniveauet generelt på hospitaler, da undersøgelser har vist, at
niveauet af decibel og efterklangstid overvejende er for højt på hospitaler døgnet
rundt (Frandsen et al., 2009).
Patienters oplevelse af et for højt lydniveau har yderligere vist sig at fremme følelser
af angst, bekymring, nervøsitet og manglende kontrol. I rapporten understreges det,
at både lydniveauet og -kvalitet har stor betydning for patienternes oplevelse af
fortrolighed, privathed samt kommunikation med pårørende og sundhedspersonale,
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hvor særligt oplevelsen af akustisk privathed er vigtig for patienternes fortrolighed.
Akustisk og visuel afskærmning kan i den forbindelse at være gavnligt at anvende på
hospitaler. Lydens kvalitet har også vist sig at have stor betydning for
sundhedspersonalet fx i forhold til arbejdsglæde, oplevelse af et positiv
arbejdsmiljø, reducering af stressniveau samt bedre muligheder for kommunikation
og koncentration. Afslutningsvis refereres til brugen af musik på hospitaler, som har
vist sig at have en positiv effekt på øget koncentration og færre fejl blandt
sundhedspersonalet. Derudover findes en signifikant tendens til, at personalet
oplever musikken og den positive lyd som en forbedring af den oplevede lyd på
hospital (Frandsen et al., 2009).

Musik anvendt i sundvæsenet er et bredt undersøgt forskningsfelt, der har
veldokumenterede effekter på flere somatiske og psykiatriske patientgrupper heriblandt
børn, voksne og ældre (Drahota et al., 2012; Vuust & Gebrauer, 2014). Blandt de somatiske
patientgrupper kan nævnes: demens, Parkinson sygdom, kræft, apopleksi, tinnitus samt
operationspatienter, og blandt de psykiatriske patientgrupper kan nævnes: depression,
søvnløshed samt autisme (Vuust & Gebrauer, 2014). Derudover har musik vist sig at have
positive effekter på forbedring af generel velvære hos raske såvel som syge mennesker i alle
aldre (Vuust & Gebrauer, 2014). En dansk spørgeskemaundersøgelse har vist, at 76 % af
den danske befolkning i alderen 12 til 70 år i gennemsnit lytter til musik mere end en time
om dagen (MEC Access, 2010). Musik er således et velkendt fænomen for de fleste
mennesker, og størstedelen holder af at lytte til det og oplever, at deres humør forbedres
ved at lytte til musik (MEC Access, 2010; Vuust & Gebrauer, 2014). Derfor er musik også
relevant at medtænke, når mennesker bliver indlagt på et hospital og deres tilværelse
pludselig ændres markant.
Musik, forstået som organiserede lyde, har været anvendt i det danske sundhedsvæsen i
mere end to årtier (Bonde, 2019), og har vist sig at have mange positive effekter af både
biomedicinsk og psykologisk karakter for indlagte patienter med forskellige typer af
lidelser (Vuust & Gebrauer, 2014; de Witte et al., 2020; Moreno-Morales et al., 2020).
Musik har bl.a. vist sig at påvirke patienters affektive tilstand, adfærd, kognition og
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fysiologi, og disse effekter underbygger argumentationen for at anvende musik i
sundhedsvæsnet (Vuust & Gebrauer, 2014).
Vi vil ganske kort uddybe, hvad der beskrives under de nævnte påvirkelige områder:


Affektive tilstand: Humør, glæde og følelser.



Adfærd: Bevægelse og social adfærd.



Kognition: Distraktion, fokus og koncentration.



Fysiologi: Hjerterytme, blodtryk og respiration samt niveau af kortisol, oxytocin,
dopamin og opioider.

Derudover har musik vist sig at have veldokumenteret effekter i forhold til at: reducere
smerte og angst, forbedre kvaliteten af søvn, øge niveauet af dopamin, forbedre
rehabilitering, øge evnen og lysten til fysisk motion samt reducere niveauet af stress (Vuust
& Gebrauer, 2014; de Witte et al., 2020).
Inden for musik i sundhedsvæsnet anvendes forskellige definitioner heriblandt
musikterapi og musikmedicin (Gold et al., 2011). Dette har medført en udbredt uklarhed i
forståelsen af musik på hospitaler nationalt såvel som internationalt (Bonde, 2019). Der er
kort fortalt tale om en akademisk diskussion, som vi ikke vil adressere nærmere her. Men
selvom ordene ofte anvendes i flæng, er der faktisk væsentlige forskelle på, hvilke aktører
og interventioner, der henvises til, afhængigt af om man taler om musikterapi eller –
medicin (Bonde, 2019; Gold et al., 2011). Vi vil, ifølge den danske professor i musikterapi
Lars Ole Bonde, derfor kort definere de to begreber, selvom vi i rapporten refererer til
musik, som en overordnet betegnelse for både musikterapi og –medicin:


Musikterapi: Specialiseret ekspertise i brugen af musik som behandling af såvel
psykiske som somatiske lidelser. Musikterapi praktiseres i sundhedsvæsenet af
universitetsuddannede musikterapeuter, hvis typiske interventioner er: at behandle
patienter én til én, skræddersy tilbud til større eller mindre grupper, udvikle
miljøterapeutiske tilbud samt rådgive og uddanne sundhedspersonalet i brug af
musikinterventioner og musikmedicin på hospitaler (Bonde, 2019).



Musikmedicin: Brugen af musik til gavn for indlagte patienter såvel som patienter
eller borgere med anden tilknytning til sundhedsvæsenet institutioner. Musikken
spilles enten live eller via forskelligt, ofte specialdesignet, afspilleudstyr. Der er
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mange forskellige aktører forbundet med musikmedicin fx komponister, der leverer
musik til særlige formål så som musik i ambulancer samt professionelle musikere,
som spiller livemusik for patienter med et erklæret behandlingsmål fx mindskelse af
angst og uro. Musikmedicin bør ordineres i tæt dialog med sundhedsprofessionelle
og musikterapeuter (Bonde, 2019).
Musikinterventioner beskrives generelt i litteraturen som relativt billige at implementere,
lette at anvende, kan designes til individuelle præferencer, er underholdende og har ingen
bivirkninger (Vuust & Gebrauer, 2014). Derfor er der svært at finde argumentation for ikke
at implementere musikinterventioner på hospitaler, da også evidensen for musikkens
effekt er af overvejende høj kvalitet (Vuust & Gebrauer, 2014). Musikinterventioner kan
dog ikke erstatte den medicinske behandling under en indlæggelse, men hævdes at kunne
supplere behandlingen og føre til en mere individualiseret og effektiv form for pleje og
behandling af indlagte patienter (Vuust & Gebrauer, 2014).
En ny national rapport fra Aalborg Universitet har undersøgt brugen af musik i
sundhedsvæsnet bl.a. med det formål at skabe et overblik over hvilke musiktiltag, der
eksisterer i det danske sundhedsvæsen (Jensen & Nielsen, 2019). Rapporten viser først og
fremmest, at de hyppigste årsager til at anvende musik i sundhedsvæsenet er:
afledning/underholdning (88%), angstreduktion (76%) og afspænding (73%) (Jensen &
Nielsen, 2019). Derudover viser rapporten, at musiktiltag langt fra anvendes som en
systematisk indsats på landets hospitaler, men at brugen af musik foregår mere tilfældigt
og ukoordineret (Jensen & Nielsen, 2019).
I rapporten fremgår det, at de fem hyppigst anvendte typer af musiktiltag i
sundhedsvæsenet er:
1. Mulighed for at lytte til musik på privat udstyr (73%)
2. Mulighed for at lytte til musik på hospitalets udstyr (51%)
3. Andet (32%)
4. Instrument på afdelingen (23%)
5. Fast tilbud om individuel musiklytning og tilbud om baggrundsmusik (21%)
Med en 10. plads er musikterapi det tiltag, som anvendes mindst i sundhedsvæsenet (6%),
og den hyppigste initiativtager til at sætte musiktiltag i gang er patienten selv (88%)
efterfulgt af sygeplejersker (71%) og pårørende (33%) (Jensen & Nielsen, 2019).
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Regionalt set, fremgår det af rapporten, at Region Sjælland er den region, hvor
musiktiltag anvendes mindst i sundhedsvæsenet sammenlignet med resten af landet
(Jensen & Nielsen, 2019). Nedenstående figur viser den procentvise fordeling på tværs af
landets regioner, hvor den mørke farve indikerer brugen af et eller flere musiktiltag, mens
det lysere område indikerer ingen brug af musiktiltag. Figuren er lånt fra rapporten
(Jensen & Nielsen, 2019, s. 17).

Figur 1: Den procentvise fordeling af brugen af musiktiltag på tværs af landets regioner

”Det er påvist, at patienternes sanser humaniseres gennem høresansen med
specialdesignet musik selv om de holdes sovende. Man kan lukke øjnene, men ikke
ørerne” (Heslet & Dirckinck-Holmfeld, 2008, s. 288).
Mennesker vekselvirker hele tiden med omgivelserne. Sanserne sender input til hjernen,
og det motoriske outputsystem styrer kroppen. Hjernen spiller en samlende funktion ved
fx at fokusere, fastholde, styre stressniveau, tænke og styre. En anden central
hjernefunktion er opmærksomheden, der som et filter hjælper os med at vælge hvilke
funktioner, der skal være fokus på her og nu.
Sanserne advarer, tiltrækker, beroliger og stimulerer os, men i meget forskellig grad. Vi
kan skrue op og ned for de fleste sanseindtryk. Det kan vi gøre fx ved at lukke øjnene, holde
vejret eller fokusere på noget andet.
Det særlige ved hørelsen er, at den hele tiden er aktiv, også når vi sover, og lyde kan
tiltvinge sig opmærksomhed. Vi kan ikke slukke for hørelsen. Hvis man fx ligger og sover,
Side 20/32

og der er en høj lyd, kan vi ikke holde den ude. I stedet forsøger vi at indbygge lyden i en
drøm for at give den mening, men lyde kan også forstyrre hjernens stress-system.
Den syge person på hospitalet kan nemt være i en situation uden så meget overskud, hvor
det kan blive svært at undertrykke sanseindtrykkene. Det er derfor vigtigt, at vi som
professionelle gør det let for patienterne at vælge, om de er til stilhed, meditative lyde, rolig
musik eller kraftige lydstimuli. Alle former for stimuli kan have deres rolle på et eller andet
tidspunkt for den enkelte patient.
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Lyd kan opfattes forskelligt afhængigt af det enkelte menneske og den kontekst
vedkommende befinder sig i (Iyendo, 2016). Hvad der er for nogen vil opfattes som støj og
larm, kan for andre opfattes som behagelig og såkaldt ’positiv lyd’ (Iyendo, 2016). Et
eksempel herpå er forskellige musikgenrer, som ofte kan opfattes meget forskellige
afhængigt af, hvem som lytter (Vuust & Gebrauer, 2014). Lyd og musik kan nemlig
fremkalde forskellige forventninger, stemninger og følelser, da bevidste såvel som
ubevidste opfattelser heraf er knyttet til ens tidligere oplevelser samt kulturelle betingelser
(Vuust & Gebrauer, 2014).

I 1995 beskrev sygeplejerske Florence Nightingale støj på hospitaler som ’unødig lyd’, der
kan vække bestemte forventninger hos patienten (Nightingale, 1995). Støj har siden
dengang været et omdiskuteret problem på hospitaler (Choiniere, 2010), da støj er en
væsentlig stressfaktor, der kan have negativ indflydelse på både patienter, pårørende og
sundhedspersonale (Oleksy & Schlesinger, 2019; Ulrich et al., 2008, 2010). De hyppigste
årsager til støj på hospitaler beskrives at være medicinsk udstyr, elektroniske alarmer og
sundhedspersonalets indbyrdes kommunikation (Oleksy & Schlesinger, 2019). Derudover
nævnes også: samtaler fra andre patienter og pårørende, måling af vitale værdier,
medicinadministrering, mobilisering af patienter, vagtskifte med rapportoverlevering,
rengøring, flytning af senge, rullevogne, respiratorer, telefoner m.m. (Applebaum et al.,
2016; Garside et al., 2018; Ulrich et al., 2008).
Undersøgelser viser, at støj på hospitaler har en lang række negative konsekvenser for
indlagte patienter, deres pårørende samt sundhedsprofessionelle (Choiniere, 2010; Oleksy
& Schlesinger, 2019; Ulrich et al., 2008). For patienter har støj vist sig at medvirke
betydeligt til søvnforstyrrelser og søvnløshed (Choiniere, 2010; Garside et al., 2018).
Derudover beskrives støj at medvirke til skadelige fysiologiske reaktioner så som
hypertension, takykardi og desaturation (Ulrich et al., 2008, 2010) samt påvirke
hormonbalancen, immunsystemet og metabolismen (Choiniere, 2010). Støj har også vist
sig at kunne påvirke patienter og pårørendes psykiske helbred i form af stress, angst,
irritation og utilfredshed (Oleksy & Schlesinger, 2019; Ulrich et al., 2008). Desuden kan
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støj forringe sundhedspersonales trivsel og ydeevne, forstyrre den mundtlige
kommunikation samt foranledige dårligt arbejdsmiljø og udbrændthed (Choiniere, 2010;
Xyrichis et al., 2018).
Støjniveauet på hospitaler har været stigende gennem en lang årrække (Garside et al.,
2018) og beskrives overvejende i litteraturen som værende for højt med et niveau, som
gennemsnitligt er målt til mellem 45-68 decibel (Ulrich et al., 2008, 2010). Desuden viser
flere undersøgelser, at støjniveauet af og til er målt til op mod 85-95 decibel (Ulrich et al.,
2010, 2008; Mackrill et al., 2014), hvilket er at sammenligne med en befærdet motorvej
(Mackrill et al., 2014). Dette er i henhold til Verdenssundhedsorganisationen WHO alt for
højt, idet WHO anbefaler et lydniveau på hospitaler på maksimalt 30-40 decibel i både
dag-, aften- og nattetimer (Berglund et al., 1999).
På baggrund af det høje støjniveau har flere studier undersøgt, hvorvidt implementering af
forskellige lydreducerede tiltag på hospitaler kan reducere niveauet af støj bl.a. ved at
implementere lydreducerede udstyr, ’stilleområder’ og ’stilletimer’ (Garside et al., 2018;
Applebaum et al., 2016). Ifølge et nyere systematisk review og metaanalyse er der dog
manglende evidens for, at de forskellige lydreducerende tiltag har signifikante positive
effekter fx på søvnforstyrrelser under en indlæggelse (Garside et al., 2018). Metaanalysen
finder en kumulativ effekt på lydreducerende interventioner med flere samtidige tiltag,
men dog ikke nogen signifikant effekt for et specifikt tiltag, selvom individuelle studier
antyder tiltag med potentiale til at reducere støj (Garside et al., 2018). Det er derfor ikke
muligt at nævne nogle konkrete lydreducerende tiltag i forhold til at reducere støjniveauet
på hospitaler, men der opfordres i det systematiske review til at videreudvikle forskningen
inden for dette område med henblik på at skabe brugbar evidens for klinisk praksis
(Garside et al., 2018).

Lyden på hospitaler bliver ofte opfattet som noget negativt fx som støj med et for højt
lydniveau, der kræver lydreduktion (Iyendo, 2016; Mackrill et al., 2014). Det er imidlertid
ikke al forskning, der peger på, at lyd på hospitaler blot er noget, som skal løses med
lydreducerede tiltag. Derimod viser en række nyere studier, at der er grobund for at tænke
lyd på hospitaler som noget mere positivt og i stedet fokusere på, hvordan subjektive
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reaktioner af lyd på hospitaler kan gøres mere positive (Aletta et al., 2018; Iyendo, 2016,
2017; Mackrill et al., 2014). Studierne viser nemlig, at såkaldte ’positive lydmiljøer’ på
hospitaler har en lang række positive effekter på patienternes helbredelse samt
sundhedspersonalets arbejdsmiljø (Aletta et al., 2018; Iyendo, 2017).
Positive lydmiljøer beskrives som interventioner med behagelige, rolige og afslappende
lyde (Aletta et al., 2018), hvor lyde fra naturen såsom syngende fugle, rolig vind og havets
bølger fremhæves som særligt velegnede (Iyendo, 2016, 2017; Mackrill et al., 2014).
Resultaterne fra et systematisk review viser en signifikant sammenhæng mellem
implementering af positive lydmiljøer på hospitaler og helbredsrelaterede effekter for
indlagte patienter (Aletta et al., 2018). I den forbindelse nævnes helbredsrelaterede
effekter som mindre grad af irritation og søvnforstyrrelser, reduceret stressniveau,
forbedret recovery samt øget velvære (Aletta et al., 2018). Derudover nævnes lavere
blodtryk, bedre respiration og sårheling samt en oplevelse af mindre smerte og angst hos
patienterne (Iyendo, 2016, 2017). Mens der for sundhedspersonalet nævnes større
arbejdstilfredshed, øget velvære samt reduceret stressniveau (Iyendo, 2016, 2017).
Desuden beskrives, at kvaliteten af pleje og behandling forbedres i positive lydmiljøer
(Iyendo, 2016, 2017).
Der findes fortsat meget sparsom forskning omkring positive lydmiljøer på hospitaler,
selvom de få studier, der er fundet og inddraget her i dette afsnit, fremhæver væsentlige
positive effekter ved implementering af positive lydmiljøer. Med reference til de fire
nævnte studier, er der derfor potentiale for fremadrettet at tænke lyd på hospitaler i en
mere positiv retning fremfor blot at fokusere på lyd som støj, der kræver lydreducerende
tiltag.
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Denne videnskabelige rapport om lyd på hospitaler havde til formål at udføre en
systematisk litteraturgennemgang af den eksisterende viden i forhold til anvendelse af
sansestimulerende tiltag med særligt fokus på lyd. Der har været fokus på litteratur, som
beskriver perspektiver fra patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle samt spørgsmål
omkring: hvordan sansestimulerende tiltag på hospitaler, med særligt fokus på lyd, er
undersøgt. På baggrund af dette systematiske arbejde kan vi konkludere, at det i
videnskabelige sammenhænge vil være relevant at producere forskningsbaseret viden om
følgende spørgsmål med fokus på enten perspektiver fra patienter og pårørende eller
sundhedspersonalet. I de videnskabelige spørgsmål har vi indsat samtlige perspektiver,
men disse kan modificeres i henhold til det pågældende studie:
1. Hvilke indtryk har patienter og pårørende/ sundhedspersonalet af lyd og musik
på hospitaler? (Baseline)
2. Hvordan kan lydprofilen på SUH karakteriseres i forhold til WHO’s anbefalinger
for lydmiljøer på hospitaler? (Intervention)
3. Hvordan sætter lyd og musik på hospitaler aftryk i patienternes
indlæggelsesforløb/ sundhedspersonalets arbejdsmiljø? (Evaluering af intervention
og basis for videre udvikling af klinisk guideline)
Figuren nedfor er udarbejdet som en illustrativ model for, hvordan et muligt treårigt ph.d.
studie (eller flere) kunne se ud i forhold til de videnskabelige spørgsmål. Vi forstiller os, at
et sådant ph.d. studie kunne gå under betegnelsen ’Projekt: SafeSounds’.

Figur 2: Illustrativ model over muligt ph.d. studie – Projekt SafeSounds
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På baggrund af denne videnskabelige rapport om lyd på hospitaler, har vi fået indsigt i
hvilken viden og forskning, der hidtil findes og er dominerende på området. Den
systematiske litteraturgennemgang har desuden været med til at finde frem til såkaldte
’videnshuller’ i litteraturen, som vil være relevante at undersøge nærmere i videre
forskningsarbejde. Vi fandt bl.a., at der er sparsom viden om positive lydmiljøer og positive
opfattelser af lyd på hospitaler samt påvirkningen heraf på patienter, pårørende og
sundhedspersonale. Det vil derfor fremadrettet være relevant at videreudvikle og
producere forskningsbaseret viden om lydmiljøers indtryk og aftryk på patienter,
pårørende eller sundhedspersonalet med udgangspunkt i en lokal undersøgelse af
lydmiljøet på SUH.
Under systematisk udarbejdelse af denne rapport samt i forbindelse med den afsluttende
kvalificering af rapportens videnskabelige spørgsmål, er vi blevet opmærksomme på en
række forhold, der er værd at tage med i betragtning i et fremtidigt arbejde omkring lyd på
hospitaler. Et af disse forhold er distinktionen mellem lyd og musik samt forskellige
definitioner heraf. I den forbindelse kan det internationale begreb ’Soundscape’ være
relevant at medtænke, da det bl.a. kan bruges i forståelsen af lydbilleder, hvor overgange
fra fx ingen lyd – til lyd – til musik er interessante at undersøge. Derudover er også den
akademiske diskussion omkring definitionsforskelle mellem musikterapi og musikmedicin
interessant at have sig for øje, da forståelsen af musik og brugen af musik i
sundhedsvæsenet kan opfattes forskelligt afhængigt af, hvilken form for musik der er tale
om (Bonde, 2019; Gold et al., 2011). Her er det væsentligt at pointere, at diskussionen
afspejles i både den nationale og internationale litteratur, hvor musikterapi ofte har en
humanistisk baggrund, mens musikmedicin har en naturvidenskabelig (Bonde, 2019).
I forhold til at udvikle og implementere en lydintervention på SUH, er der mange
forskellige muligheder og interessante veje at gå afhængigt af, hvilket konkret fokus der
ønskes undersøgt. I fase 2 i den illustrative model over et muligt ph.d. studie, som er vist i
figur 2, har vi forsøgt at samle nogle relevante forslag til videre arbejde. Derudover har vi i
samarbejde med professor Peter Vuust drøftet nogle mere konkrete forslag til mulige
interventioner. Heriblandt ’mapping’ af lydklip fra forskellige hospitalsrum med henblik på
udvikling af en SUH-symfoni, som skal kunne afspilles på skærme rundt omkring på
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patientstuer og i fællesrum med det formål at skabe ro og genkendelighed på hospitalet.
Desuden drøftede vi interventioner med EEG-måling af patienters hjerne, hvor nogle
patienter udsættes for vanlig lyd eller musik, mens andre udsættes for en specifik ’ny’ lyd
eller et stykke musik for at observere forskelle på forskellige lydes påvirkning i hjernen. I
den forbindelse kunne det også være relevant at inddrage interventioner med ’no-sounds’,
det vil sige brugen af ingen lyd, da også stilhed opfattes forskelligt.
Som en afsluttende bemærkning ville det endvidere være interessant at udvikle et eller to
spørgsmål omkring patienters opfattelser af lyd og musik på hospitaler til inklusion i
fremtidige LUP-undersøgelser. LUP-undersøgelserne er som strategisk værktøj med til at
forbedre arbejdsgange og udvikle kvaliteten på de danske hospitaler med udgangspunkt i
patienternes oplevelser, hvorfor det vil være relevant at medtænke i den videre forskning
omkring lyd på hospitaler.
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