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Notat 
 

Fra  

Marte Lauvsnes  

  
Til 

Styringsgruppen for konseptfasen, 
Videreutvikling Sykehuset Innlandet 

Kopi til 

Kopimottakerliste 

  

Ensengsrom vs tosengsrom og fleksibilitet 

 

Fra Styringsgruppemøte 16.februar 2022 for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet: 

«Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ber prosjektleder om å rette en forespørsel til Sykehusbygg HF som kan belyse og 
synliggjøre fleksibilitet og bruk av ensengsrom vs. tosengsrom og fleksibilitet knyttet til tekniske 
installasjoner for to senger i ensengsrom.»   

 

Utviklingstrekk 

En stor andel ensengsrom og i mange tilfeller 100% ensengsrom er i ferd med å bli normen for bygging 
av nye sykehus og også for renoveringsprosjekter i Norge og internasjonalt for sammenlignbare land. 

Ensengsrom velges med bakgrunn i økt prioritering av pasientens helsetjeneste med valgfrihet, 
mulighet til skjerming av privatliv, konfidensialitet, sikkerhet og smittevern. Ensengsrom velges også 
for fleksibilitet, kapasitetsutnyttelse og bemanning/organisering. 

Forskning og utvikling innenfor utforming av sengeområder og ensengsrom er relativt omfattende, og 
evaluering av sykehus1 som er bygget de siste årene (Vesterålen, Kalnes, UNN ny A-fløy og Kirkenes) 
danner grunnlaget for anbefalingene.  

 

Kost om bakgrunnen for anbefaling av ensengsrom: 

Vern om pasientens privatliv 

- Konfidensialitet 
- Besøk av familie og venner 
- Valg av døgnrytme, temperatur i rommet og belysning 
- Ro, reduksjon av unødig stress 

Smittevern 

- Fysisk skjerming mellom pasienter gir redusert risiko for smitte 
- Eget bad/WC reduserer risiko for smitte 

                                                      
1 Evalueringsrapporter - Sykehusbygg 

https://sykehusbygg.no/kunnskapsdeling/evalueringsrapporter
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Sikkerhet (ut over smittevern) 

- Pasienter slipper flytting rundt for å «passe sammen» med en medpasient. Flytting medfører 
risiko for pasienten for forbyttinger. 

Fleksibilitet 

- Alle rom kan benyttes til alle kategorier pasienter.  
- Dersom noen ensengsrom har økt areal for å gi plass for stort utstyr, familie/følge vil disse 

rommene kunne benyttes til to pasienter ved aktivitetstopper dersom det installeres uttak for 
to plasser. 

100% utnyttelse av kapasiteten 

- Alle sengerommene kan benyttes 100% uten hensyn til medpasienter (f.eks kjønn, 
smittetilstand, alvorlighet i sykdom, behov for besøk av familie og ønske om luft, lys og 
temperatur i rommet) 

Arena for undervisning 

- Alle sengerommene kan benyttes i undervisningssammenheng for f.eks. studenter og 
nyansatte uten hensyn til konfidensialitet i forhold til medpasienter. 

Arena for opptrening, mobilisering 

- Ensengsrommet med eget bad gir pasientene god mulighet til å starte i rommet med 
mobilisering for etter hvert å komme ut i fellesarealer for å være sammen med andre.  

 

Fleksibel kapasitet 

Aktiviteten i sykehus varierer gjennom året.  

For Sykehuset Innlandet HF er det en variasjon med høyest antall innlagte i januar og lavest i 
sommermånedene juni, juli, august samt påske og jul. I sommermånedene er den elektive (rød) 
virksomheten lavest.   
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I framskriving av aktivitet og beregning av kapasitetsbehov er det derfor lagt inn en utnyttelsesgrad for 
antall senger som gir en fleksibilitet: 

- 85 % for normalsenger 
- 75 % for barnesenger 
- 75 % for pasienthotellplasser 
- 75 % for intensivplasser og tung overvåking 
- 75 % for observasjonsplasser 

I tillegg har noen prosjekter valgt å bygge en andel av pasientrommene med ekstra størrelse for 

- Å gi plass for ekstra utstyr 
- Å gi plass for pårørende 
- Å gi plass for en ekstra pasient i særskilte situasjoner 

Tilretteleggingen fører til noen større rom som har tekniske installasjoner for to pasienter. En 
tilrettelegging med økt areal for noen sengerom vil øke arealnormen. Badet for store sengerom bør 
sannsynligvis være noe større enn standard dersom argumentet er at man skal ha plass for ekstra 
utstyr. 

 
Tabell 1 Oversikt over utvalgte prosjekter med antall ensengsrom og areal samt XL ensengsrom og areal 

 Antall sengerom, 
normalsenger 

Størrelse 
sengerom, 
normalsenger 

Antall 
sengerom 
XL 

Størrelse XL Kommentar 

Nye Narvik sykehus 31 (hvorav 4 er 
kontaktsmitte) 

16 m2 3 25 m2 
(prosjektert 
større) 

XL rom er forberedt 
for 2 pasienter 

Nye Hammerfest 
sykehus 

42 (hvorav 5 
kontaktsmitte, 1 
luftsmitte 

16 m2 9 XL 

6 2-sengs 

19 m2 

30 m2 

 

Nye Aker sykehus 459 (hvorav 89 er 
kontaktsmitte-isolat 
og 22 
luftsmitteisolat)  

15 m2 - - XL rom endret fra 
normalseng XL til 
kontaktsmitteisolat 

Luftsmitteisolat er 
18 m2 

Nye Rikshospitalet 450 (hvorav 131 er 
kontakt-, 
beskyttende og 
luftsmitteisolater) 

15 m2 28  20 m2 
14 av XL rommene 
er familierom barn 
 
Isolater: 
91 
kontaktsmitteisolat 
8 beskyttende 
isolat 
32 luftsmitteisolat 
 
Luftsmitte 18 m2 
Kontaktsmitte 15 
m2 
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Radiumhospitalet, 
nybygg 

150 (hvorav 26 er 
isolater) 

15 m2 - - 
Isolater: 
21 kontaktsmitte 
2 luftsmitte 
3 jod 

Drammen sykehus 278 (hvorav 45 
isolater) eks 
normalseng for barn 
og intermediær 

15 m2 26 19 m2 Isolater: 

3 kontaktsmitte 
7 luftsmitte 

Nye 
Helgelandssykehuset, 
Sandnessjøen 

48 16 m2 6 20 m2 
Isolater: 
6 XL-rom (20 m2) 
6 kontaktsmitte 
(16 m2) 

 

I byggeprosjektene er andel XL rom og størrelsen ulik. Andel varierer fra 0 til ca. 10% av totalt antall 
senger. Arealet for XL rom er ca 19-20m2 i noen tilfeller prosjektert større). Sykehuset Østfold, Kalnes 
benytter i dag en del av ensengsrommene for to pasienter og har dispensasjon for dette. Disse 
rommene er ca.16 m2, som er anbefalt arealstandard for vanlige ensengsrom. 

Dersom det skal etableres XL sengerom med plass for to pasienter når det er aktivitetstopper er det 
nødvendig med tekniske installasjoner for to pasienter og for areal betyr det for Mjøssykehuset 
følgende:  

Forutsatt 5-10% av ca.400 senger = 20-40 XL senger a 20m2 (dvs 4 m2 mer enn for et standard 
ensengsrom) = tillegg ca.80-160-m2 netto. I tillegg kan det også være nødvendig med større bad for 
pasienter med særskilte behov. 

Dersom arealet skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav til areal2 for tilgjengelighet for ansatte vil det 
være behov for 25-30 m2 for et sengerom for to pasienter, avhengig av rommets utforming. Det gir en 
økning på 180-360 m2 om 5 % av ensengsrommene blir XL eller 280-560 m2 dersom 10% av 
ensengsrommene blir XL. 

En differensiering av rom forutsetter at det er planlagte prosesser for hvilke pasienter som tildeles 
store rom i forhold til sengerom av normal størrelse. I tillegg bør konfidensialitet, smittevern og 
skjerming mellom pasienter løses ved at man flytter medpasient ved informasjon og legger til rette 
med ekstra samtalerom nært sengerommene.  

Ensengsrom og sengeområdet 

Planlegging med 100% ensengsrom med bad til alle rommene forutsetter at det er fokus på 
oversiktlighet og nærhet mellom arbeidsstasjonene og pasientrommene. Det planlegges derfor i de 
fleste nybygg desentraliserte arbeidsstasjoner med visuell kontakt til pasientrommene.  

Evaluering viser at det er en fordel for ansatte at arbeidsstasjonene er lokalisert slik at de lett kan ha 
kontakt med hverandre for hjelp og kollegastøtte. 

 
 
 
 
 

                                                      
2 Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (arbeidstilsynet.no) 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/

