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Checklista pentry personalrum 

A FUNKTIONSBESKRIVNING 

1. Verksamhet/arbetsgång Pentry skall planeras för ändamålsenlig arbetsgång. Rum-

met skall vara tillräckligt stort så att trängsel inte stör ar-

betsgången. 

2. Rumsstorlek/antal personer - 

3. Placering - 

4. I rummet ska finnas plats för:  Arbetsbänk. Längd anpassas efter aktuellt behov. 

 Diskbänk. 

 Bänkskåp, diskbänksskåp, lådhurts. 

 Väggskåp, vägghyllor. 

 Mikrovågsugnar. 

 Kyl, kyl/frys. 

 Kaffemaskin. 

 Torkpappershållare. 

 Väggfäste för handdesinfektion. 

 Utrymme för sopsäck. 

 Utrymme för återvinningskärl i skåp under diskbänk 

 Ev. tvättställ. 

5. Rumsdimensionering Dimensionering utifrån verksamhet och dess omfattning. 

Typexempel kan användas för dimensionering av pentry 

på t.ex. vårdavdelningar, vårdcentraler och andra typer av 

mottagningar. 

6. Speciella krav - 

B MILJÖ- OCH BYGGNADSTEKNISKA KRAV 

1. Golv Homogen matta med uppvikt sockel. 

2. Vägg Målad. Stänkskydd, yta bakom sopkärl/sopsortering 

ska vara homogen väggplastmatta. 

 

3. Dörr - 

4. Låsning - 

5. Speciella krav Distans mellan byggskåp och bjälklag byggs igen med 

skivmaterial 

6. Tak Demonterbar mineralfiberskiva i pendlat bärverk. 

 

  



Sida 3 av 4 

 

C VVS-INSTALLATIONER 

1. Klimatkrav - 

2. Vatten och avlopp Vattenanslutning till kaffemaskin. 

3. Ventilation Behov av kåpa ovan mikrovågsugnar utreds.  

D EL-INSTALLATIONER 

1. Belysning Belysning under överskåp.  

2. Elkraft Uttag anpassade till utrustning.  

Anpassning till kaffemaskin ska beaktas, både effekt 

och höjd. Om kaffemaskin ersätts med bryggare ska 

uttag kopplas via elektronisk timer. 

Uttag ovan bänk via elektronisk timer. 

Uttag avsäkrat 16A ovan bänk för vattenkokare. 

3. Kallelsesignal Om patientkallelsesignal finns inom enheten ska rums-

enhet med närvaro- och kallelsedisplay installeras vid 

dörr. 

E FASTIGHET (F) 

 Väggfast arbetsbänk med bakkant (mått enl. standard) . Bänkskiva ska vara i högt-

ryckslaminat, ej mönstrad och ej reflekterande yta (rostfri). Längd anpassas efter aktu-

ellt behov 

 Återvinningskärl 

 Diskbänksbeslag, rostfritt  

 Bänkskåp, diskbänksskåp, lådhurts 

 Väggskåp 

 Kyl alt. kyl/frys, fullhöjd, B-600 mm, D-600 mm, med överskåp. 

 Diskmaskin 

 Torkpappershållare 

 Väggfäste för handdesinfektion 

F VERKSAMHETENS BYGGNADSBEROENDE UTRUSTNING (Vb) 

 Mikrovågsugnar  

 Kaffemaskin. 

G VERKSAMHETENS INREDNING (V) Se Möbeldokument, VL 

 Stolar  

 Bord  



Sida 4 av 4 

 

H VERKSAMHETENS UTRUSTNING (V) 

I FÖRKLARINGAR 

 F = Fastighet 

 V = Verksamhetens utrustning/inredning 

 Vb = Verksamhetens byggnadsberoende utrustning/inredning 

 F, V och Vb enligt gällande gränsdragningslista, VL 

 Ö.f.g. – över färdigt golv 
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