
Sengeområdene i oppløsning –
vil de bestå slik vi kjenner dem?



Sengeområdet

• En historisk oversikt

• Utvikling av pleie, diagnostisering og 
behandling

• Utvikling av medisinsk og ikke-medisinsk 
utstyr

• Sengeområder, hva skal vi med dem og hvor 
går de hen?



Tidlig eksempel 
på organisert 
pleie.
Paviljonger med 
saler á 34 
pasienter
Ca. 100 pasienter 
pr. fløy

Frankrike 
1700-tallet



Sengegrupper á 34, 
avstand og luft pga. 
smitte
Pasienten fikk nå hver 
sin seng

Frankrike 17-
1800



Klientell av 
forhutlede og 
ubemidlede 
stakkarer

Europa 17-
1900



Alternativet for 
den kondisjonerte 
og bemidlede 
klasse

Frankrike 17-
1800



Sengeleie hjemme, 
besøk av livlegen, 
tjenere og familie
(kun utsnitt av 
leiligheten)

Europa 
17-1900-tallet



Legebesøk 
hjemme hos de 
privilegerte klasser

Europa 
17-1900-tallet



Sovesalen underdelt
i soner, åpenhet 
mot gangareal, 
felles bad utenfor 
sengeområdet

Storbritannia 
1930-40-tallet



14-sengers rom 
ganger 2, åpne 
saler, skjermbrett 
(kjent fra britiske 
tv-serier)
Felles bad, 
utstrakt bruk av 
bekken, bøtter og 
potter

Storbritannia 
1930-40



Besøk på 
sengesalen, 
underholdning 
for pleiere og 
pasienter

Storbritannia 
1930-40



Differensiert plan 
med 6, 4 og 1-
sengs rom.
Egne bad til 
enerom og 
isolater

Storbritannia 
1968



4 og 6-mannsrom, baderom 
på motsatt side av gangen. 
Unntak for 
enkeltrom/isolater

Storbritannia 1968



Sykehus for de 
privilegerte som 
måtte konkurrere 
om pasientene 
oppkalt etter 
Fyrstinne Grace 
av Monaco

Storbritannia 
1977



Princess Grace Hospital, 
London
Enkeltrom med hotell 
eller hjemlig atmosfære 
for å tiltrekke seg 
kresne og bemidlede 
pasienter

Storbritannia 
1977



ACAD, London, 4-
mannsrom uten 
dør til korridor, 
felles bad

Storbritannia 
2000



Rikshospitalet, 
Oslo, blanding av 1 
og 2-mannsrom, 
Delte bad bortsett 
fra enkeltrom og 
isolat

Norge 2000



St. Olavs hospital, 
Trondheim, 
Sengetun á 8 
enkeltmannsrom, 
gruppert i 2 og 3 
grupper, 16-24 
senger

Norge 2010



St. Olav, sengetun
med 8 enkeltrom, 
3 felles og to 
separate bad

Norge 2010



Standard 
enkeltrom i 
henhold til 
LOCUM, 
Stockholms 
helsebygger
3x3 meter sone 
rundt sengen

Sverige 2015



LOCUM standard med 
stort enkeltbad. Like 
forhold for alle 
pasienter med relativt 
liten fasadelengde

Sverige 2010



Vestre Viken, 
Drammen, 
Alternativ 1 
Sengetårn med 
tosidig 
orientering uten 
innsynsproblemer

Norge 2015



Vestre Viken, 
Drammen, 
Alternativ 1, kun 
enkeltrom med 
eget bad.
Tun á 10 senger

Norge 2015



Vestre Viken, 
Drammen, 
Alternativ 2, basert 
på Østfoldsykehuset
Sengeområde på 
samme plan som 
behandling, frostet
glass i 
hovedkorridor

Norge 2015



Vestre Viken, 
Drammen, 
Alternativ 2, 
detalj
Kort 
fasadelengde, 
begrenset 
UU-tilpasning

Norge 2015



Standardrom, 
for dyre, 
for store, 
for små, 
for gode?

Norge 2015



Standardrom-
katalog 
NB! Følger ikke TEK 
10-krav

Norge 2015



Standardrom-
katalog tatt helt 
ut. 
Ingen varianter, 
ingen grunn til å 
tenke seg om, 
minimalisering
av feilkilder

USA, 2000



Sengeområdet

• En historisk oversikt

• Utvikling av pleie, diagnostisering og 
behandling

• Utvikling av medisinsk og ikke-medisinsk 
utstyr

• Sengeområder, hva skal vi med dem og hvor 
går de hen?



1942193219281914-1819071847181716-1700 1960 1987 2000 2016

Resistens«Gullalder»

Infeksjon: du dør om du ikke er heldig

Antibiotika

Infeksjon: du behandles 
og blir frisk om du ikke er 
uheldig

?



1942193219281914-1819071847181716-1700 1960 1987 2000 2016

Sykehus utfordret av 
multiresistente 
bakterier

Sykehus trygt 
og rent

Sovesaler for ubemidlede 
25-30 pasienter

Sengeområder

Pasientrom med 4-6 pasienter

?

Livleger for de kondisjonerte 
beskyttet fra andre pasienter

Pasientrom med
2-4 senger Pasientrom med

1 seng

Vanlige mennesker var pleiet 
hjemme



1846180012001100 f.kr.4200 f.kr. 1847 1940 2016

Anestesi

20001500

Smertehelvete ved operasjoner og 
amputasjoner

Smertefrihet



Sengeområdet

• En historisk oversikt

• Utvikling av pleie, diagnostisering og 
behandling

• Utvikling av medisinsk og ikke-medisinsk 
utstyr

• Sengeområder, hva skal vi med dem og hvor 
går de hen?



1972195019031895/961800 1977 1980 1990 2016

Medisinsk teknisk 
utstyr

?

2000

Personlig teknisk 
utstyr



Sengeområdet

• En historisk oversikt

• Utvikling av pleie, diagnostisering og 
behandling

• Utvikling av medisinsk og ikke-medisinsk 
utstyr

• Sengeområder, hva skal vi med dem og hvor 
går de hen?



Lineær organisering av sengerom



Sirkulær eller sluttet organisering av 
sengerom



Sirkulær eller sluttet organisering av 
sengerom med lang fasadelengde pga. 
arealkrav og krav til oversikt 



Korsformet eller sentralmatet 
organisering av sengerom



Korsformet eller sentralmatet 
organisering av sengerom i større 
sykehus



Kamformet organisering av sengerom, 
ensidig eller tosidig



Kombinasjonsorganisering av 
sengerom



Oppløsning av sengeområdet ?



Skype med legen på mobil

Dialyse hjemme

Sykehotell inne i sykehuset?

Resept online

Røntgen på kjøpesenteret

Diagnose på Skype

Chip under huden?

Rapportskriving på nettbrett

Prøvetaking i Storgata

Mulighet til å dø hjemme

Hjemmefødsler

Ultralyd-app



Oppvåkning og 
intensiv flytter ikke 
hjem med det første
ACAD har mer 
relevans enn noen 
gang for korte 
opphold på 
sykehuset

Det finnes eksempler 
på at pasienter på 
enkeltrom har dødd, 
mens 
korridorpasienter 
har overlevd fordi de 
ble sett



Nylig eksempel, 
oppvåkning, intensiv 
og intermediær 
avdeling: 
glassvegger åpenhet, 
6 sengers områder



Intensiv, korte 
opphold



Typisk leilighet med 
plass til pasient, 
besøk, familie og 
maskiner



Behandling  
hjemme, Skype
med doktoren, 
familie nær hele 
tiden



Hjemme – en del 
av sykehuset?


