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Musik frem for sirenesang
7 ud af 10 patienter foretrækker beroligende
musik i ambulancen på
vej til hospitalet, viser
et forskningsprojekt i
Nordjylland.
Af Lotte Brochmann
Foto: Falck
Klinisk musik har efterhånden vundet indpas på mange hospitaler, hvor man i
dag bruger afslappende toner til at berolige patienterne og forbedre patientoplevelsen. Det gælder bl.a.
på hjerteambulatorier og på
opvågningen.
Og nu viser et forsknings-

projekt udgående fra Aalborg Universitetshospital,
at man også med fordel kan
anvende musik i forbindelse
med ambulancetransport.
- Vi kører med meget syge
patienter og ofte over meget lange afstande, og derfor er det ekstremt vigtigt,
at man skaber et godt miljø i bårerummet. Patienterne er angste og nervøse, og
redderne er gode til at forsøge at berolige dem, men
vi ved også, at der er mange lyde i en ambulance, der
kan stresse patienterne og
gøre dem ekstra nervøse,
som for eksempel sirenehyl,
motorstøj og elektronisk
udstyr, fortæller ambulancechef hos Falck i Region

Standard i nye ambulancer

Som de første i landet har Falck i Region Nordjylland i
samråd med Region Nordjylland besluttet at installere
musiksystemer i samtlige nye ambulancer. De 15 – 20 nye
udrykningskøretøjer, som bliver sat ind til foråret, får
også luftaffjedret undervogn og nye bårebakker, så båren
kommer til at stå på to luftpuder, og der vil generelt være
fokus på indretning af ambulancen. Alt sammen med
henblik på at dæmpe støj og optimere lydmiljøet.
- I første omgang kommer tilbuddet om at lytte til klinisk
musik under ambulancetransporten nordjyderne til gode,
men jeg er ikke i tvivl om, at det her stille og roligt kan
sprede sig til andre regioner, lyder det fra ambulancechef
Kjeld Brogaard.

Seats for Life

VALGET AF DIN STOL
ER LIGE SÅ VIGTIG SOM
VALGET AF DIN SENG

Nordjylland, Kjeld Brogaard.
Mange sygdomstilstande
forværres af stress, ikke
mindst hjertesygdomme, så
det kan ligefrem være livsvigtigt at få patienterne til
at slappe af i ambulancen,
siger Per Thorgaard, der er
overlæge på Kvalitetsafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Sammen med
bl.a. Aalborg Universitet,
Falck i Region Nordjylland

og Harvard Medical School
i USA har han derfor forsket i, hvorvidt afslappende
musik gør en forskel for patienterne under transporten.
- Fordi mennesker har en
akustisk evne til at fokusere på en bestemt lyd, og
samtidig filtrere en hel masse andre lyde væk. Og vi ved
fra hospitalet, at den rette
musik kan give patienterne
nogle positive lyde at foku-

sere på frem for lyde fra døre der klaprer, trafik på gangene og folk der snakker, og
at klinisk musik her kan
virke beroligende, forklarer
Per Thorgaard.

Et designet lydmiljø
Lydniveauet i en almindelig
ambulance kan være ganske voldsomt, fastslår lektor
Flemming Christensen fra
Sektion for Akustik på Aalborg Universitet.

Under udrykning kan det
komme op på et niveau, der
nærmer sig grænsen for det
tilladelige på en arbejdsplads, viser universitetets
målinger i forbindelse med
forskningsprojektet. Noget
af støjen hænger sammen
med indretningen af ambulancen og kommer fra udstyr og apparatur, som er
eftermonteret i bilen, fortæller han.
- Der hænger for eksempel
meget udstyr på kroge og
rasler, og med simple midler som gummidutter kan
man dæmpe noget af den
støj. Men der er stadig mange lyde i ambulancen, man
ikke bare sådan kan reducere, siger Flemming Christensen.
Forskningsprojektet har
undersøgt 152 patienters
oplevelser med og uden
musik under ambulancetransporten. På baggrund
af en række forundersøgelser specialindrettede man
to ambulancer fra Falck i
Hurup og Fjerritslev, og det
aarhusianske firma Sound
Focus udviklede et højtaleranlæg, der kan fokusere
musikken omkring patientens hoved, så man ligger i
en form for lydboble.
- Vi lagde musikken i et niveau, hvor den kan høres,
men ikke bliver dominerende. Fordi der skal fortsat
være fuld kommunikation
mellem patienten og redderen, det er meget vigtigt, og
redderen skal kunne høre,
hvad der kommer af informationer fra de forskellige
instrumenter, forklarer lektor Flemming Christensen.
Musikken blev komponeret specielt til formålet af
Jacob Gurevitsch, og der er
hverken tale om rock, pop
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eller klassisk, men om et
stykke ”genreløst” musik
som skal skabe et behageligt lydunivers.
Først hørte patienterne musik
i 10 minutter, og herefter blev
musikken slukket i 10 minutter.
Forskningsprojektet på Aalborg Universitetshospital
viste, at hele 72 procent foretrak at lytte til beroligende
musik, og de patienter, som
gerne ville have musik, fortalte, at de følte sig bedre tilpas,
forklarer klinisk projektleder,
overlæge Per Thorgaard.
Hos Falck i Nordjylland vil
man fortsætte med at tilbyde klinisk musik i ambulancen, fortæller ambulancechef Kjeld Brogaard.
- Både patienter og reddere
fortæller, at det her gør en
forskel, siger han.
Og han mener også, det
kunne være spændende at
arbejde med forskellige musikgenrer til forskellige patienter.
- Så kunne musikken tilpasses den aktuelle situation, som redderen står i. Fordi vi tror på, at der er forskel
på at være 30 og 80 år og have en blodprop i hjertet. Vi
kører også med børn, hvor
lyde kan virke beroligende,
og vi kører med psykotiske
patienter, hvor lydmiljøet
også har en kæmpestor indvirkning på, hvordan man
agerer. Jeg tror faktisk, vi
har fat i noget stort, lyder
det fra ambulancechefen.

Gode resultater forpligter
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- Når nu det viser sig, at musikken foretrækkes af så mange patienter, så kunne man overveje om et sådant tilbud skulle være standard til patienter over
hele landet under ambulancetransport, siger overlæge og klinisk projektleder Per Thorgaard.
Desuden vil det være oplagt at kigge på, hvordan lydmiljøet fra ambulancen kan fortsætte i modtagelsen på hospitalet, mener overlægen.
- Nu har vi med gode resultater designet et lydmiljø med musik, som gør, fortæller patienterne, at de føler sig bedre tilpas i ambulancen. Så bør vi også sikre,
at modtagelsen kan leve op til det, så det miljø ikke forsvinder i samme øjeblik, patienterne ankommer, siger Per Thorgaard.

