
Møbelforvalterrollen
Marit J Søderstrøm



Hvem er jeg?

• Husøkonom
• Leder innen R/T 25 år 
• VV 10 år
• Behov for møbel rollen( flere involverte, 

Fagpersoner innen Eiendom, Smittevern, 
Kvalitet, Innkjøp og  Renhold/ Tekstil

• Prosedyrer: 
• Somatikk:  DOK ID: 3102 
• Psykiatri:  DOK ID: 100918
• Materiale, Tekstiler, Design, Kvalitet, Levetid



Tjenestebeskrivelse dok id: 102420 

• Møbelforvaltningen ivaretas av en møbelforvalter, 
denne skal ha oversikt over den generelle tilstanden 
på møbler i foretaket.

• Hensikten er å sikre: standardiserte anskaffelser 
av møbler i Vestre Viken

• Riktig kvalitet
• Gjenbruk der det er mulig
• Vedlikehold av møbler
• At anskaffelser er funksjonelle, estetisk riktige
• At anskaffelser er gjort i henhold til smitteverns 

retningslinjer



Hva er min Rolle og hvem samarbeider jeg 
med?

• Rådgiver er jeg ( hva det innebærer)
• Leverandører: Kinnarps, Møbelmegler, 

Capiscostol: Input interior/  EFG, Lindbakk
DS,

• Sykehusinnkjøp og innkjøp i VV
• Prosjektansvarlige i BRK/ NDS/ PHR/DPS
• Venner av sykehusene: BS,KS,RS



Gammelt blir til nytt

Denne stolen koster ny ca
8000, vi legger på ny 
skumgummi og trekker 
den om med nytt 
kunstskinn. Pris ca 3000,-
Vi trekker om mye på de 
ulike sykehusene. 



Hvorfor gjør vi dette?

• Standardiserer
• MILJØGEVINST for VV:
• Bidrar til gjenbruk
• Sparer Avfall
• Leverandører vi har, bruker materialer som er miljøvennlig 

og bedriftene er ISO sertifisert



ECT Blakstad
før/ etter

12000 / 67000



Sofa puff før/ etter
H/L BS

40600/ 146000



Sofa og puff før/ etter H/L BS



Vestibyle sofa DS
Før/ etter



Medisin KS
Før/ etter 4000/8000



Akutt RTG DS



Aula BL



Helt nytt møterom vaskeriet DS



Hva gjør jeg

• I dag er det mange som tar kontakt å ber om hjelp til ulike 
saker som:

• Nye investeringer
• Kan de gjøre noe med det de har, trekke om
• Gode løsninger
• Har vi noe tilgjengelig
• Lyd og Lys



Lager på hvert sykehus
• Vi har lite med lagrer i 

VV og vi går egentlig 
bort fra disse lokalene.

• Drammen og Bærum 
sykehus, samt DPS er 
ivrige brukere av meg 
og tjenesten. 

• Tar mye bilder sender 
ut til 
avdelingssykepleiere, 
gjenbruk



Hva skal til for at dette skal bli optimalt

• Systemet jeg bruker i dag fungerer for meg. 
Jeg får daglig mange mail og tlf. Registrer i 
Excell. Lydia?

• I dag har vi ingen transport mellom 
sykehusene, Økonomi og mye større prosess

• En del blir derfor avfall som er brukende 
• En del brukbare møbler kastes i forbindelse 

med prosjekt i DPS.



Ansatt i 8 måneder

• På kort tid er min erfaring at denne rollen er 
det stor behov for.

• Standardisering av møbler og stoff 
• Prosedyrer i Somatikk og Psykiatri
• En god del gjenbruk på hver Sykehus
• På sikt vil jeg tenke at vi blir enda mer 

miljøvennlige og beviste i våre valg.
• Dette vil også gi en økonomisk gevinst.



Takk for meg.

Marit J Søderstrøm
Tlf: 90520041
Mail: møbelforvalter@vestreviken.no


