
HOSPITALSAKUSTIK OG INVENTAR 



INVENTAR OG GOD HOSPITALSAKUSTIK 

•  Undersøgelser viser, at når man arbejder målrettet med at reducere støj på 
hospitalsstuer, så påvirkes både patienter og personale positivt 

•  Et bedre lydmiljø er gavnligt i forhold til f.eks.:  
–  Blodtryk og søvnkvalitet 
–  Medicinforbrug 
–  Forbedret kommunikation  
–  Mindre støj giver mindre stress, bedre trivsel og arbejdsglæde for personalet 

•  Derfor er akustik et helt centralt aspekt i alt hospitalsbyggeri  

•  Men tænker vi over, hvordan inventaret på stuerne kan påvirke akustikken 
enten negativt eller positivt?  



CASE - TRYGHEDSSKABENDE AKUTMODTAGELSE 

•  Ønske om en tryghedsskabende 
patientstue 
 

•  Personalet: Klinisk støj kan give 
anledning til utryghed og nervøsitet 
hos patienterne 
 

•  ”Til sidst var det eneste, der 
støjede, klinikbordet” 
 

•  Den sidste brik faldt på plads, da 
Zilent erstattede det traditionelle 
metalbord 



CASE: FØDEAFSNITTET I RANDERS 

•  Procesoptimeringsmøbler 
•  Vi skal finde løsninger, så vi kan gøre klar til 

det næste ryk ind.  
•  Rart at man ikke skal forlade den fødende 

(for at hente noget i skabet) 
 

”Vi har dels behov for at skabe nogle trygge rammer 
for de fødende, som ikke minder for meget om en 
operationsstue, og så skal møblerne passe til vores 
arbejdsgang. Samtidig med at de skal kunne holde til 
lidt af hvert og kunne rengøres ordentligt. Og så har 
der faktisk ikke været så mange alternativer, hvis ikke 
man ville have stålborde igen", Chefjordemoder Lone 
Neumann.  



CASE: MOBIL-KONTOR 

•  Afdelingssygeplejerske 
ønskede et stilrent, hygiejnisk 
og transportabelt kontor. 

•  ”Flyvende” arbejdspladser i 
ambulatorier m.m. 

•  Låses med elektronisk lås 



PRODUKTNYHED:  
UDVIKLET SAMMEN MED FØDEAFSNITTET I RANDERS 

•  Zilent Go er indrettet på samme måde 
som Zilent Storage, der står på stuen, 
men er udviklet til anvendelse ved 
fødsler, der går i gang, inden den 
fødende er kommet ind på stuen eller 
til nød-fødestuer, som anvendes, når 
alle almindelige stuer er optagede. 

•  Den indeholder alle de ting, man skal 
have hos sig under fødslen og man 
kender indretningen fra det møbel, 
man allerede har på stuerne 

•  Den er nemmere at transportere med 
(se håndtagene) og den har monteret 
skraldespand og kanylespand og 
egner sig derfor bedre til at blive 
flyttet rundt i en fart. 



HISTORIEN OM ZILENT 

•  Zilent er en serie af klinikborde og andre 
småmøbler, designet med fokus på at reducere 
klinisk støj på hospitaler 
 

•  Zilent er udviklet og designet i Danmark i 
brugerdrevne processer sammen med 
sundhedsfagligt personale 

•  Zilent startede som en ønske om at undgå den 
kliniske støj ved metal mod metal på det 
klassiske stålbord. Og har videreudviklet sig 
derfra 

•  Zilent kan tilpasses og videreudvikles til 
forskellige formål i klinikkerne 


