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OM DETTE DOKUMENTET

NB!  Per utsendt dato (23.06.14) av dette dokumentet har ARK fått 
inventarliste fra Admin, Dagsenter, og Rehab avdelinger.  Derfor 
har ARK basert forslaget på krav fra listene fra de 3 avdelingene.  
Det er kun hovedprinsipp for inventarer som er presentert i dette 
dokumentet og ikke alle inventarer er vist i denne omgang.  
Forslaget skal revideres etter ARK har fått komplett liste fra 
brukere.

Skjema Rom viser prinsipp for inventar i de type rommene.  F.ek. 
Inventarer på skjema Kontor kan brukes til kontorer til Admin, Re-
hab, eller sykehjem.  Men alle kontorer skal ha ulike antall inven-
tarer ifølge listene fra brukere.  

ARK ønsker tilbakemelding fra brukere om forslagene, slik at vi kan 
revidere typer inventarer som brukere ønsker.

INNLEDNING

Dette dokumentet inneholder et forslag til nye inventarer til Nye 
Frogner Sykehjem.  Det er utarbeidet av Reiulf Ramstad Arkitekter AS i 
samarbeid med Frogner Sykehjem.  Det ble tatt brukermøte på 
Frogner Sykhjem i Lier den 20.05.14 hvor virksomhetsleder, 
representanter fra alle avdelinger, og arkitekt var tilstedet.

OMFANG

Inventarprosjekt dekker inventarer som skal kjøpes til Nye Frogner 
Sykehjem.  Eksisterende inventarer som skal tas med fra Frogner 
Sykhjem, dekkes ikke.  Heller ikke fastinventarer som allerede er tatt med i 
byggets anbud.  Invetare i dette prosjekt består av
 

• Møbler: stol, bord, sittegruppe, hylle, benke, ol.
• Spesielle møbler: pasientseng, rehab utstyr/ møbler, ol.
• Belysning: taklampe, bordlampe
• AV- og kontorutstyr: kopimaskin, skriver, prosjektor, lerret, ol.
• Kjøkken utstyr: vannkoker, kaffemaskin, ol.

STRATEGI

Et gjennomtenkt fysisk miljø gjør det lettere for mennesker å fungere i 
sine omgivelse.  Det skal settes mennesket i fokus, både pasienter og 
omsorgspersonalet.  Det tas også hensyn til temaer i veileder 
«Demensvennlige omgivelser – fysisk miljø i sykehjem og dagsentre» utar-
beidet av Geria, Oslo kommunes resurssenter for demens/alderpsykiatri.
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K
KONSEPT

 FUNKSJONALITET
 FORM
 ØKONOMI
 ATMOSFÆRE
 MATERIALER / FARGER

SKJEMA ROM - PRINSIPP

 SOVEROM
 STUE
 SPISESTUE
 KONTOR

SKJEMA MØBLER

 HVILESTOLER
 STOLER
 LOUNGESTOLER
 SOFA
 BORD 
 OPPBEVARING
 SENGER
 BELYSNING
 TILBEHØR



KONSEPTKONSEPT
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Funksjon

Alle rom skal møbleres i henhold 
til bestemte bruk og funksjon av 
romene.  Inventarer skal være 
funksjonelle og svare på kravene 
settes av brukere.  I tillegg skal de 
ha høy standard og tåle slitajse 
som forekommes av bruk.  I noen 
tilfelle skal det være fl eksibilitet til å 
sette diverse moduler sammen for 
ulike bruk av rom.

Form

Fromspråk skal være enkelt og 
skape ro i hverdagen.  Det er valgt 
inventarer som skaper trivelige 
atmosfære uten å gi institusjons 
preg.  Dette er i samsvar med byg-
gets konsept.  Antall stimuli skal 
begrenses i rommene for demen-
srammede.

Økonomi

Gunstig økonomi for inventarer 
kan bety langvarig bruk av solide 
og slitesterke inventarer som av-
laster både vedlikehold og ekstra 
tungt arbeid fra personalet.  

Hjemlige og lune material og 
fargeopplevelser

Atmosfære

KONSEPT
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KONSEPT

renslighet

komfort lyshyggelige farger

varme materialer

koselig opplevelse
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Bruk av farger og materialer skal 
harmonisere med bygget forøvrig.  
Bruk av farge skal også bidra 
med og skape ro og avslappende 
atmosfære.  

Materialer/ Farger

KONSEPT
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 I noen rom som stue, hobby rom, 
eller kontor skal forfriskende farger 
brukes til å gi liv og inspirasjon til 
rommene. Samtidig  skal det være 
kontraster for å fremhever viktige 
elementer, slik at det blir lettere å 
oreintere seg. 

Materialer/ Farger

Fargepalette

KONSEPT
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S
R



SKJEMA
ROMSKJEMA ROM
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STUE

Himling
furufi ner

Vegg
furufi ner

Gulv
industritregulv

PRINSIPP FOR INVENTAR I STUE

Sofa gruppe:  Behagelig å sitte på, ikke for lav høyde, avtrekkbar eller vanntett sete.

  (Se skjema sofa)

Hvilestol: Behagelig å sitte på, justerbar, avtrekkbar sete

  (Se skjema hvilestol)

Skap/ hyller:  Materialer/ farger som harmonere med bygg, funksjonelle, kommer i   
  moduler som kan kombineres i ulike lenge og høyde, lett å vedlikehold

  (Se skjema skap/ hyller)
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SKJEMA ROM: STUE
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SPISE STUE

PRINSIPP FOR INVENTAR I SPISE STUE

Spisebord:  Nok høyde for både vanlig stol og rollestol, god kvalitet, lett å vedlikeholde   
  med laminat topp, har rette bein på hjørne/ ikke hindre plass under bordet.

  (Se skjema bord for alle typer bord og modulkombinasjoner)

Spisestol:  Behagelig å sitte på, lett å vedlikehold (tre eller plast)   

  (Se skjema stol)

Skap / hyller:  Materialer/ farger som harmonere med bygg, funksjonelle, kommer i moduler   
  som kan kombineres i ulike lenge og høyde, lett å vedlikehold

  (Se skjema skap/ hyller)

Servise:  Til hverdagsbruk - hvit og enkelt i form, høybrendt porselen som er slitesterk   
  med hygienisk spisefl ate, f.ek. Porsgrund Sense serie.

  Til fest bruk, Porsgrund Nathalie serie – Vakkert og stilrent benporselens  
  servise.  Rent ut trykk, dekorert med elegant «kjærlighetslenke» i platina.  
  Serviset er designet for store anledninger og passer derfor utmerket til   
  merkedager og hyggelige fester.

Bestikk:  Hardanger Bestikk – Ramona serie. Bestikk som passer til både hverdag og   
  fest.  Enkelt, vakkert, god balanse, god kvalitet.

Himling
furufi ner

Vegg
furufi ner

Gulv
industritregulv
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SKJEMA ROM: SPISE STUE

Servise til
hverdag

Servise til
fest
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Gulv
vinyl

SOVEROM
PRINSIPP FOR INVENTAR I SOVEROM

Sykeseng:  Sykeseng fra Varodd (anbefalt av sykehjem avdeling), f.ek.  
  Sentida

  (Se skjema seng for alle typer sykeseng)

Nattbord:  Nok høyde for passer bra ved siden av seng; med ben for å  
  rengjøre gulvet. 

  (Se forskjellige alternativer til nattbord og soverom skjema)

Skrivebord / hyller:  Langt skriverbord med integrerte hyller nedenfor.  
  Nok høyde for både vanlig stol og rollestol, god kvalitet, lett å  
  vedlikeholde med laminat topp, har rette bein på hjørne.  Står  
  på bein for lett rengjøring.

  **Skrivebord og hyller er spesifi kk for Rehab soverom.

  (Se soverom skjema)

Skap:   Tre skap moduler, én med hengere, 2 med hyller.’

  Står på bein for lett rengjøring.

  (Se skjema skap/ hyller)

Belysning:  Gulvlampe og to bordlamper, én for hver bord

  (Se skjema lamper for forskjellige alternativer)

Andre:  Hvitt oppslagstavle

  (Se skjema oppslagstavler)

Himling
furufi ner

Vegg
furufi ner



FROGNERHAGEN   INVENTAR 17

SKJEMA ROM: SOVEROM



REIULF RAMSTAD ARKITEKTER18

Himling
furufi ner 

eller gips

Vegg
furufi ner eller 

robustgips

Gulv
gummibelegg

KONTOR

PRINSIPP FOR INVENTAR I SPISE STUE

Skrive pult:  God kvalitet, lett å vedlikeholde med laminat   
  topp, plass under bordet for arkiv/skap   
  med hjul.

  (Se skjema bord)

Kontorstol:  Høyderegulerbar, behagelig å sitte på

   (Se skjema stol)

Skap / hyller:  Materialer/ farger som harmonere med bygg,   
  funksjonelle, kommer i moduler som kan   
  kombineres i ulike lenge og høyde, lett   
  å vedlikehold, med ben eller hjul,

  (Se skjema skap/ hyller)

Andre:  Oppslagstavle i transparent/farge glass som   
  harmonere med rommet

  (Se skjema oppslagstavler)
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typisk pult/møtebord fast hoyde

hev/senkbar pult

typisk pult/møtebord fast hoyde

SKJEMA ROM: KONTOR

skilleveggoppbevaringsmuligheter

Kontorstol

Møteromstol/
Besøkstol

Gulv i friske farger mot hvite møbler
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SKJEMA
MØBLER

SKJEMA 
MØBLER



REIULF RAMSTAD ARKITEKTER22

HS2: 
Modus - Helland 
ca NOK 16200

HS1: 
Thevo chair, Bardum
fra ca NOK 23000

HVILEROM STUE, SOVEROM

- forskjellige farger
- stoffet puster, og kan vaskes

- swinges
- stoffet puster, og kan vaskes

HVILESTOLER SKJEMA MØBLER
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KONTORSPISESTUE

S5: 
Eames Mesh, Vitra
fra ca. NOK 3000

S4: 
About a chair AAC12, Hay
fra ca. NOK 1700 

- veldig konfortabel
- fi ns i forskjellige farger
- fi ns også med armlene

STUE, SOVEROM

S2: 
About a chair AAC22, Hay
ca. NOK 1900

- veldig komfortabel
- lett å vedlikeholde

SKJEMA MØBLER

MØTEROM

S1: 
About a Chair, Hay
ca NOK 2780

- Veldig komfortabel
- forskjellige farger og utførelser

STOLER

- veldig konfortabel
- fi ns også med høy rygg
- fi ns også uten armlene
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LOUNGE STOLER

Alternativ 1: 

Planet , Fora Form
fra ca NOK 8000      

ALTERNATIVER:

Alternativ 2: 

Twin svingstol, Helland
fra ca NOK 9200      

Mål:
B75, D64, SH43, H75cm.      

Mål:
B69, D75, SH43, H79cm.      

- avtagbart setetrekk
- forskjellige farger og utførelser

- forskjellige vinyl eller kunstlær 
som kan lett rengjøres
- forskjellige farger og utførelser

SKJEMA MØBLER
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SKJEMA MØBLER

2-seter u/armlen 130 79 70 45
3-seter u/armlen 195 79 70 45
2-seter m/armlen 152 79 70 45 63
3-seter m/armlen 217 79 70 45 63

MÅL

Bredde Høyde Dybde Sittehøyde Armlenehøyde

Stol 01 61 79 64 46 63
Stol 02 61 79 64 46 63
Stol 03 61 79 64 46

Alternativ 1:

Senso - foraform
fra NOK 7500 (1 sete), NOK 14000 (2 seter)

Alternativ 2:

Link 2 - Helland
fra NOK 9000 (1 sete), NOK 17000 (2 seter)

- høye seter
- design fl eksibilitet: fi ns i mange størrelse, moduler kan settes sammen
- IKKE avtagbart setetrekk - egner seg for publikums områder

- høye seter
- avtagbart trekk - egner seg for 
pasientbruk

SOFAER 
ALTERNATIVER:
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Spisebord, møterom bord, arbeidsbord (fast høyde)

BORD

Arbeidsbord (hev/senkbar)

- topp i hvitt laminat 
- god kvalitet, lett å vedlikeholde
- enkle og rett bein i hjørner
- kan også brukes i møterom
- kommer i mange form (fi rkant, rundt, oval) og
  størrelser (se bord skjema i neste side)
- fi rkant bord er i moduler og kan settes sammen
  for ulike konfi gurasjoner (se bord-moduler skjema neste sidene)

- topp i hvitt laminat 
- god kvalitet, lett å vedlikeholde
- mulighet for heve/senke funksjon

SKJEMA MØBLER
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BORD SKJEMA
 M  1:100

SKJEMA MØBLER

BF1
80x80 

80 80 80 80 80 80

BR2
ø90

BF2
160x100

BF3
200x80

BO1
180x100

BR1
ø140
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BORD MODULER SKJEMA
 M  1:100

80

80

160 x 160 150 x 180

280 x 80

160 x 200200 x 240

150 x 200

160 x 300

80

80

100

150

100

150

80

80

200

200

BF1 

BF1 BF2 BF3

BF3

BF2

Firkante bord kan settes sammen i ulike kombinas-
joner for å skape fl eksibilitet i bruk:  til hverdag, til fest, 
til store og små møter.

SKJEMA MØBLER
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AVLASTNINGSBORD

Alternativ 1:

Luxembourg - Fermob
NOK 5250

Alternativ 2:

HM280 Helland 
ca. NOK 8700

Alternativ 3:

Mai Tai - Punt Mobles
ca. NOK 4100

Mål: 
H70 B60 D42.6

Mål: 
H89 B76 D52

Mål: 
H67 B77+14 (håndtak) D49

- hvit / tre / mange farger
- avtakbare brettet

-  tre laminat- lakkert aluminium
- mange forksjellige farger
- avtakbare brettet
- Anti-UV pulverlakkering - egnet 
for utendørs bruk

SKJEMA MØBLER

ALTERNATIVER:
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Alternativ 1: 

Med svingedør og justebar 
hylle

Eks. Ray - Department
NOK 2395

Alternativ 2:

Med én eller mer skuffer

Eks. Global 6000 - Skeidar
NOK 1595

NATTBORD
ALTERNATIVER:

SKJEMA MØBLER
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SOVEROM SKJEMA
 M  1:100

M  1:50

SKJEMA MØBLER

27
00

Evt. skjørt

27
00

1100

370
800

400

500 600

400

400

600

2200

SKRIVEBORD NATTBORD
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OPPBEVARING

Oppbevaringsserie med hylleplater, 
skuffkassetter og dører i mange 
forskjellige mål og kombinasjoner. 

Helhetlig design av oppbevaring moduler anbefales for å gi en 
homogen og hjemmekoselig atmosfere til bygget.  Bilder 

nedenfor viser material uttrykk for oppbevaringsmoduler.

Oppbevaringsmodulene skal brukes på soverom, stue, kontor, 
og andre oppholdsrom.  Hyller og reoler til lagerrom skal ha 

annen type utførelse.

SKJEMA MØBLER
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OPPBEVARING SKJEMA
s_1:50

SKJEMA MØBLER

Oppbevaringsmoduler fi ns både 
som åpne hyller, skap, skuffer 
med muligheter å låse.

De kan stå på ben eller på hjul.

Modulene kan settes sammen 
både vertikalt og horisontalt for å 
tilpasse bruk og størrelse av ulike 
rom.
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SE2: ekstra lav
Sentida pleieseng 85x200 - 
Varodd
ca NOK 20000

SE1: 
Opus 110 pleieseng 110x200 - Var-
odd
ca NOK 20000

SE3: ekstra lang
Opus 110 pleieseng 110x220 - Var-
odd
ca NOK 20000

SE4: for ekstra vekt
Opus 120 pleieseng 120x200 - Var-
odd
ca NOK 20000

- min. 25 cm høyde
- maks. brukervekt 175 kg

- maks. brukervekt 185 kg

- 220 cm lengde
- maks. brukervekt 185 kg

- 120 cm bredde
- maks. brukervekt 185 kg

SENGER SKJEMA MØBLER
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BELYSNING

soverom, stue

GULV LAMPE

soverom, stue

BORD LAMPE

GL1: 
Simplicity, Bolia
NOK 1999

Alternativ 1: 
Constanzina,
Luzeplan
NOK 1400

Alternativ 2: 
Laze, Bolia
NOK 999

Alternativ 3: 
Flax, Bolia
NOK 1199

kontor

KONTOR BORD LAMPE

KL1: 
Tolomeo, Artemide
NOK 2915

SKJEMA MØBLER



REIULF RAMSTAD ARKITEKTER36

SKILLEVEGGER
Prim - Kinnarps

330 

660

600 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

600 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

PRIM – LYDABSORBENT

MÅL Panelmodulene finnes i to høyder (330 og 660 mm) og i ni ulike bredder (600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 og 2000 mm). Disse kan kombineres til to ulike 

høyder for bordskjermer (330 og 660 mm), og fire ulike høyder for gulv- og takskjermer (1050, 1400, 1700 og 2000 mm). MATERIALE Re:fill og stoff Blazer. 

LYDABSORBERING Høy absorpsjonsevne ifølge den nye standarden SS25269. (gå inn på www.acousticfacts.com/prim)  ENHET mm.  DESIGN Christian Halleröd

Det modulære konseptet gjør at du kan kombinere panelmoduler i ulike 

høyder og ulike farger til en spennende og tiltalende helhet. Panelmodulene 

finnes i to høyder (330 og 660 mm) og ni i ulike bredder (600, 800, 900, 1000, 

1200, 1400, 1600, 1800 og 2000 mm). Disse kan kombineres til fire ulike 

høyder for gulv- og takskjermer og to ulike høyder for bordskjermer. Alt for å 

få den funksjonaliteten dere ønsker og for at de skal passe godt til annen 

innredning.

KOMBINER MER  

MODULER

KOMBINASJONSEKSEMPEL

TILBEHOR

- moduler
- lydabsorbent
- forskjellige farger
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Alternativ 2: Glasstavle

Eks: Kludd - Ikea
fra NOK 855 (40x50 cm)

Alternativ 1: Hvitt

Eks: Nobo Classic - Clas Ohl-
son
NOK 249 (45x60 cm)

SKJEMA MØBLER

- IKKE glass - egner seg for 
pasientbruk

- Flere størrelser og farger - egner seg for kontor

OPPSLAGSTAVLE
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DUSJKRAKK MED ARMLENER 
PÅ BAD: 
Uni - Handicare
ca NOK 110

VEGGKLOKK VEGGMONTERT SMART TV: 
f.eks. PHILIPS 40” Full HD Smart TV, 400 CMR og 
DLNA
NOK 7000 
*prisintervall fra NOK 3500 (39”) til NOK 42000 
(75”)

TILBEHOR
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