
Avdelingen på det nye sykehjemmet: et ”arbeidsnotat” : 

 

Aktuell veileder fra Husbanken: ”Rom for trygghet og omsorg.” 

”Demensplan 2015.” 

Arbeidsmiljøloven. 

 

Antall plasser: 

6-8 i følge Husbanken. Det kan argumenteres faglig for at dette er et fornuftig tall. 

Viser til skrivet ”Vudering av størrelse på avdelinger/enheter i et nytt sykehjem,”  av 

Anne Hilde Fure og Audun Eriksen: anbefaler 6-8 pr. avdeling, særlig ved demens. 

Når en vet at  ca. 80 % av alle på sykehjem har demens taler dette for at alle 

avdelinger bør tilrettelegges for dette. Viser også til demensplan 2015: ”smått er 

godt.” Mindre avdelinger gir også muligheter for en mer hjemlig atmosfære. 

Innspill fra avdelingsleder Eva Kristine: avdelingene bør være på 8 plasser, hvor 3 

avdelinger er lokalisert nær hverandre som ”blomster”. Dette gir mulighet for 

fellesrom, felles medisinrom og felles velværerom. Det gir også fordeler i forhold til 

bemanning. 

 

Utforming av avdelinen: 

- rom på rekke og rad? 

- som Sandetun: bygget rundt et ”torg”, med stue/kjøkken i midten? ”Klynge.” 

- ikke dørstokker. 

- brede nok dører til at senger kommer inn og ut. 

 

Beboerrommet:  

- senga må kunne plasseres slik at pasienten kan ligge i senga, og se ut av rommet. 

-  Husbanken har fastsatt at et beboerrom skal være minst 28 m2. 

- på befaringer har vi sett interessante løsninger med tanke på klesskap, hvor 

klesskapet besto av 3 skap. To av de tilhører pasienten, mens det tredje tilhører 

avdelingen. Det tredje skapet inneholder kluter, håndklær, bleier, såpe, medisinsk 

utstyr, m.m. På Sandetun har man en ordning hvor disse skapene etterfylles daglig av 

servicemedarbeidere. Dette fritar avdelingens ansatte, og gir med tid med pasientene. 

Forslag fra NSF-medlem på Modumheimen: montere skapene mellom rom og bad, 

slik at dører kan åpnes fra begge rom. Mulighet for å kunne låse en del av skapet? 

- Takheis? På befaringsstedene har de ulik erfaring med takheis. De fleste sier at dette 

brukes lite, da skinnene gir begrensninger i forhold til forflytning. Trolig vil det være 

aktuelt å ha noen rom med takheis. Man må ved planlegging av dette være i forkant 

med planlegging av plassering av skinner i forhold til seng-bad. I Skien har man 

glemt å planlegge dette skikkelig, og sitter igjen med en upraktisk og dyr løsning. 

Tilbakemelding fra NSF-medlemmer på Modumheimen: det vil kun være behov for 

takheis til de aller tyngste. Det kan være en ide å montere takheis på et rom på hver 

avdeling. Ellers fungerer det bedre med flyttbare heiser. Det kan også være en ide å ha 

takheis på et av isolatrommene, da man slipper smittespredning ved bruk av flyttbare 

heiser. 

 

Badet: 

- må være stort nok til å få plass til nødvendig hjelpemidler, men ikke så stort at det 

øker risiko for fall. 



- kontrastfarge på wc-ring! Eller kan det være vanskelig for demente og svaksynte å 

finne wc. På Plankemyra i Arendal har man også kontrastfarge på fliser bak holder for 

dopapir – gjør det lettere å se. 

- det finnes fine nedfellbare dusjseter, som ikke tar mye plass. Disse vil ikke stå i 

veien ved bruk av dusjstol.  

- bl.a. Bråseth har håndtak langs servant, som gir fin mulighet for støtte. Gripetak på 

vegg gir også mulighet for trygg forflytning. 

- obs: husk nok plass til skap, hyller, benk. 

 

 

Kjøkken: 

- når kjøkken og oppholdsrom er i ett, gir det utfordringer med lyder/bråk fra 

oppvaskmaskiner, kjøleskap og lignende. På Nome sykehjem var dette løst ved at 

selve kjøkkenet kunne stenges av med en gjennomsiktig skyvedør. Interessant 

løsning. 

- på Sandetun har man ”matverter” som følger maten helt til den skal serveres, som 

også rydder opp og tar oppvask etterpå. Dette er det positive erfaringer med, og det 

frigjør pleiepersonalet. Dette kommer pasientene til gode. 

 

Oppholdsrom: 

- tilstrekkelig plass. Husbanken sier 8-10 m2 pr. pasient. 

- tilgang til veranda/uteområde. 

- hjemlig atmosfære – jfr. Reminisens. 

 

Uteområde/veranda: Tilgang til uteområde på alle avdelinger. I 2.etg.: tilgang til 

veranda som er stor nok til å trille ut senger og rullestoler. Nome sykehjem er 

forbilledlige på dette. Plankemyra i Arendal har også store, vinklede verandaer. 

Tilbakemelding fra NSF-medlemmer på Modumheimen: ser ikke behov for franske 

verandaer. Det er viktigere med store fellesverandaer. 

 

Vaktrom: Lyst og tilstrekkelig plass. Gode arbeidsplasser med tilstrekkelig pc`er og 

riktig arbeidshøyde. Et rom hvor man kan lukke døra.  

 

Skyllerom: Tydelig skille på ren og uren sone. Døråpner hvor man kan bruke albue? 

Nok plass til alt utstyr. 

 

Ganger: 

-rekkverk/gripetak langs vegger? På Nome sykehjem er dette i alle ganger.  

-”møtepunkter” i gangen, der det er bredere? 

- skap til diverse utstyr – evt. eget lagerrom. 

- hvor oppbevare hjepeutstyr, som heiser? 

 

Velværerom: et rom med badekar og lun atmosfære. Gjerne malt i en lun farge, med 

bilder og levende lys. Litt luksusfølelse. Siden hver beboer har egen dusj, kan flere 

avdelinger dele på velværerommet? 

 

Alarmsystem: trådløse systemer har noen steder gitt utfordringer i forhold til dekning. 

Murvegger skaper utfordringer. På Presteløkka har man foretatt endringer underveis. 

Det finnes moderne løsninger som ikke er trådløse, hvor man kan kjøpe med en del 

tilleggsutstyr som trådløse enkeltalarmer. 



 

Teknologi: Det kan være interessant å sette seg inn i ny teknologi, samtidig som 

teknologien har store begrensninger i eldreomsorgen. Tekniske løsninger kan ikke 

erstatte menneskelig kontakt. Demente og syke kan ikke forventes å skulle klare å 

betjene dusjer etc.  

 

Farger: på Presteløkka i Stavern har man brukt noe farge på enkeltvegger. Dette bryter 

fint i alt det lyse. På Sandetun har man malt velværerommet i en varm aprikosfarge. 

Dette ga en lun atmosfære. 

- kontrastfarge mellom vegger og dører og på lokk wc gjør det lettere å finne frem for 

demente og svaksynte. 

Det finnes farger som virker beroligende for demente. Viktig å ta hensyn til på 

skjermede enheter. Man kan evt. engasjere lokale kunstnere til å male bilder rett på 

veggen –  lokale motiver? Det kan også være gunstig å male et bilde rundt utgangsdør 

på skjermet enhet. 

 

Gulv: 

Blanke gulv øker risiko for fall hos demente, da de tror det er vannsøl, og bøyer seg 

for å tørke opp. Renholderne minner oss om viktigheten av gulvbelegg som er 

praktiske og varige. Obs: velge en farge som kamuflerer. 

Husbanken viser gjennom veilederen ”rom for trygghet” til at tregulv i felles 

oppholdsrom kan gi hjemlig følelse. 

 

Lys: Hvordan sørge for tilstrekkelig med lys? Valg av lamper og vinduer? 

Se ”rom for trygghet” hvor det dokumenteres for at en 80-åring trenger 5 ganger så 

sterkt lys som en 20-åring. Mulighet for å kunne ”dimme” er positivt. Ikke grelt lys! 

 

Vinduer: Kan det være aktuelt å ha noen vinduer som går ned mot gulv, slik at man 

kan få bedre utsyn fra seng? For demente kan dette være en utfordring, men vi har fått 

inn forslag om at man i disse tilfellene kan bruke film nederst på vinduene. Vi så et 

eksempel på vellykket bruk av film på vinduer på Lindrende enhet på Plankemyra 

sykehjem i Arendal. 

 

Solskjerming: Befaringsrunder har vist at dette er noe det kan være lett og glemme, 

men som man raskt blir påminnet viktigheten av ved innflytting. 

- lystette gardiner. Utvendige persienner som kan styres etter klokka.  

 

Akustikk: valg av møbler, tekstiler og gardiner har betydning for dette. 

 

Pårørenderom/samtalerom/hvilerom: viktig å ha tilstrekkelig av dette. 

 

Medisinrom: felles for flere avdeliger? Avtrekksvifte for blanding av antibiotika. 

Automat for A-preparater? 

 

Laboratorie: i nærheten av felles medisinrom. 

 

Brannsikring: ha branntavle på hver avdeling. 

 

Ha noen ekteparrom? Dvs. kan åpne dør mellom. 

 



Ha noen isolat med sluse? Blir pålagt dette i følge lovverk. 

Forslag: isolatplassene kan legges til korttidsavdeling. 

 

Lindrende enhet: egen inngang. Eget velværerom. 4 pasientrom. Samtalerom. 

Pårørenderom. Husk: vaktrom! Kan også ha to ekstra plasser for pasienter i 

målgruppen - til dagbehandling og overnatting ved behov.  

 

Lager: viktig med tilstrekkelig med lagerplass, både på avdelingen og på 

”langtidslager.” 

 

Kloke ord: 

Leder Sandetun: fag kan ikke gå på bekostning av økonomi! 

Prosjektleder Skien: Ha fellesmøte med arkitekt for alle yrkesgrupper, slik at alle kan 

komme med innspill. 

Leder Nome: obs - arkitekter tenker lett det estetiske framfor det praktiske. 

 

 


