
Inredningsguide 
Badrum



Det rätta 
valet
Pressalit är ledande inom badrumslösningar för människor med 
funktionsnedsättning. Vi är kända för vår kunskap och för den 
kvalitet och flexibilitet som är inbyggda i våra produkter. 

Utöver ett stort sortiment av genomtänkta lösningar, erbjuder 
vi inredningsrådgivning, som baseras på kunskap om 
sjukdomsförlopp och utrymmeskrav. 

Pressalits produkter skapas genom samarbete med både 
brukare och vårdgivare. Dessutom har vi samlad kunskap om 
rörelsemönster, inredningsbehov och utrymmeskrav. Mot denna 
bakgrund skapas de bästa och mest framtidssäkrade lösningar.

Vår strävan är ett bättre liv för människor med funktions-
nedsättning, en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och 
en bättre och mer långsiktig lösning för ledningen som ska 
investera. 
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Det välfungerande 
badrummet 

Brukare 

Vi vill tillvarata brukarens rörlighet i bästa och möjligaste 
mån. Den genomtänkta och flexibla inredningen möjliggör 
för brukaren att i högre grad kunna klara sig själv i 
badrummet. 

Självständighet

Pressalit system med skenor bidrar till att öka brukarens 
självständighet. Produkterna kan ställas in och placeras 
individuellt för den enskilda brukaren – vare sig det är barn, 
vuxna, gående eller sittande. 

Detaljer

Systemets genomtänkta utformning, val av material och sinne 
för detaljer gör det lätt att integrera det i badrummet – utan att 
kompromissa med funktionalitet, komfort och design.

Självkänsla

Att klara sig själv i en trygg och elegant miljö ger behållning i 
vardagen. 

Vårdgivare 

Den brukare som inte klarar sig själv kommer att behöva 
hjälp. Härmed blir badrummet även en arbetsplats för både 
anhöriga och vårdgivare. Därför bör goda arbetsförhållanden 
högprioriteras så att arbetet kan utföras på ett 
tillfredsställande sätt med hänsyn till hälsa och säkerhet. 

Arbetsmiljö

Pressalits produkter innebär minimal fysisk belastning, 
snabbare och enklare arbetsförlopp och därmed goda 
arbetsförhållanden.

Flexibilitet

Produkterna kan snabbt och lätt ställas in och flyttas efter 
brukarens och vårdgivarens behov.

Respekt

Systemets flexibilitet säkerställer att vårdgivaren kan utföra 
sitt arbete utan att brukaren behöver ge avkall på integritet 
och värdighet.
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Rum 

Badrum är ofta antingen för små eller för dåligt disponerade. 
Eftersom inte väggarna flyttar sig får våra produkter göra det. 
Flexibiliteten i våra lösningar gör rummet mer tillgängligt 
och arbetsanpassat så att utrymmet utnyttjas optimalt. 

Rådgivning

Fullständig rådgivning om det välfungerande badrummet 
säkerställer att rummet är anpassat för brukare och 
vårdgivare samt att arbetsmiljöregler efterlevs.

Framtidssäkring

Pressalits system gör ombyggnation och renovering 
överflödigt vid ändrade brukarbehov. Produkterna kan sättas 
på och tas av skenorna, helt utan användning av verktyg. 

Design

Filosofin bakom produkterna är att flexibilitet, funktionalitet 
och god ekonomi ska åstadkommas utan att behöva 
kompromissa med design och inredning.

Flexibilitet
Vi säger att badrummet ska anpassas till 
brukaren och inte tvärtom. Hur är det möjligt 
i praktiken: Att skapa ett rum som tillgodoser 
brukare med olika behov, personalens rätt 
till en bra arbetsplats och ledningens krav på 
ekonomi?

Det är det när man tänker in flexibilitet i 
inredningen. Med hjälp av Pressalits system 
av vågräta och lodräta skenor, kan badrummet 
på ett enkelt och logiskt sätt inredas för den 
enskilda brukarens fysiska behov.

Skenan gör det lättare för brukaren att klar 
sig själv och för vårdgivaren att hjälpa till. 
Lättare att göra rummet klart, lättare att 
skapa utrymme, lättare att hjälpa till vid 
förflyttningar och lättare att kombinera 
användningen av badrummets funktioner.

För att förstå de enskilda behoven, vid 
tvättstället, vid toaletten och i duschområdet 
i badrum för funktionsnedsatta, ställer 
Pressalit sin kunskap till förfogande. På så sätt 
kan vi tillsammans hitta fram till den mest 
optimala lösningen i det enskilda fallet.



Bruger

 ☐ Er brugeren barn eller voksen, spinkel 
eller kraftig, selvhjulpen eller ikke-
selvhjulpen? 

 ☐ Er brugeren gående, siddende eller 
liggende? 

 ☐ Anvender brugeren stokke, kørestol 
eller større mobilitetshjælpemidler? 

 ☐ Skyldes brugerens nedsatte funktions-
evne ulykke, alder eller sygdom? 

 ☐ Er situationen stabil, eller er det en 
sygdom med et fremadskridende 
forløb? 

 ☐ Hvordan er brugerens daglige færdig-
heder ved håndvask, toilet og bruse-
bad? 

 ☐ Er brugeren rehabiliteret? 

 ☐ Er brugeren højre- eller venstrehån-
det? 

 ☐ Kan produkternes fleksibilitet forøge 
brugerens selvhjulpenhed?

Planläggning av projektet 

Nyckeln till ett välfungerande badrum är en systematisk 
värdering av rummets möjligheter samt brukarens 
och vårdgivarens behov. Det kräver en genomgång av 
utrymmeskrav, svängmått och enskilda funktioner vid 
tvättstället, toaletten och duschen.

De olika förhållanden som ska tas hänsyn till i 
planeringsfasen, kan verka omfattande och oöverskådliga. 
Uppgiften blir lättare att ta sig an med rätt systematik.

Den första skillnaden går mellan en eller flera brukare. Vid 
en brukare ska inredningen anpassas så att både nuvarande 
och framtida fysiska förmåga tillgodoses. Vid flera brukare 
är kravet på flexibilitet ännu större. Det är avgörande att 
inredningen gör att många dagliga byten går snabbt och lätt.

Checklistorna ger en rad av de mest avgörande frågor som ska 
klaras av i planeringen av det välfungerande badrummet.

Brukare

 ☐ Är brukaren barn eller vuxen, smal 
eller kraftig, självständig eller 
beroende av hjälp? 

 ☐ Är brukaren gående, sittande eller 
liggande? 

 ☐ Använder brukaren käpp, rullstol eller 
större förflyttningshjälpmedel? 

 ☐ Beror brukarens funktionsnedsättning 
på olycka, ålder eller sjukdom? 

 ☐ Är situationen stabil eller är det 
en sjukdom med ett fortskridande 
förlopp? 

 ☐ Hurdana är brukarens dagliga 
färdigheter vid tvättställ, toalett och 
dusch? 

 ☐ Har brukaren genomgått 
rehabilitering? 

 ☐ Är brukaren höger- eller vänsterhänt? 

 ☐ Kan produkternas flexibilitet öka 
brukarens självständighet?

Checklistor
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Hjælper

 ☐ Er der behov for en eller flere hjælpere?  

 ☐ Er der taget højde for, at en bruger med 
hjælper kræver ekstra plads? 

 ☐ Er der lovgivning eller regler omkring 
plads- og arbejdsforhold, som skal 
iagttages? 

 ☐ Hvilke mobilitetshjælpemidler og 
forflytningsmetoder anvendes? 

 ☐ Hvordan er bevægelsemønstret og ar-
bejdssituationen ved håndvask, toilet 
og brusebad? 

 ☐ Er hjælperen højre- eller venstrehån-
det? 

 ☐ Kan produkternes fleksibilitet forbed-
re hjælperens arbejdsbetingelser?

Rum

 ☐ Skal rummet anvendes af én bruger 
eller af flere forskellige brugere? 

 ☐ Er byggeriet en privat bolig, institu-
tion, hospital, hotel eller feriested? 

 ☐ Skal der være plads til mobilitets-
hjælpemidler som kørestol, mobillift, 
loftlift etc.? 

 ☐ Foretages der forflytninger i rummet 
eller er brugerne selvhjulpne? 

 ☐ Opfylder rummet gældende lovkrav og 
normer for indretning af badeværelser 
til bevægelseshæmmede? 

 ☐ Er der rummæssige og byggetekni-
ske bindinger som størrelse og form, 
installationer, faldstammer, søjler, 
dørplaceringer o.l.? 

 ☐ Hvordan er sammenhængen mellem 
badeværelse og soveværelse samt evt. 
andre rum? 

 ☐ Er det velfungerende badeværelse 
indrettet med respekt for brugerens og 
hjælperens værdighed og integritet?

 

Vårdgivare

 ☐ Behövs en eller flera vårdgivare?  

 ☐ Har man tagit hänsyn till att en 
brukare med vårdgivare kräver extra 
utrymme? 

 ☐ Finns lagar eller regler kring 
utrymmes- och arbetsvillkor som ska 
följas? 

 ☐ Vilka förflyttningshjälpmedel och 
förflyttningsmetoder används? 

 ☐ Hurdana är rörelsemönstret och 
arbetssituationen vid handtvätt, 
toalett och dusch? 

 ☐ Är vårdgivaren höger- eller 
vänsterhänt? 

 ☐ Kan produkternas flexibilitet förbättra 
vårdgivarens arbetsförhållanden? Rum

 ☐ Ska rummet användas av en eller flera 
olika brukare? 

 ☐ Är byggnaden en privatbostad, 
institution, sjukhus, hotell eller 
semesterbostad? 

 ☐ Ska det finnas plats för 
förflyttningshjälpmedel som rullstol, 
mobil personlyft, taklift etc.? 

 ☐ Sker förflyttningar i rummet eller är 
brukaren självständig? 

 ☐ Uppfyller rummet gällande lagkrav 
och normer för inredning av badrum 
för rörelsehindrade? 

 ☐ Finns arkitektoniska och 
byggnadstekniska begränsningar som 
storlek och form, installationer, rör, 
pelare, dörrplaceringar o dyl.? 

 ☐ Hurdant är förhållandet mellan 
badrum och sovrum och eventuella 
andra rum? 

 ☐ Är det välfungerande badrummet 
inrättat med hänsyn till brukarens och 
vårdgivarens värdighet och integritet?
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Brukare under förflyttning

Brukare med rollator

Brukare med käpp

Brukare i manuell rullstol

Brukare i taklift

Brukare i elrullstol

Utrymmesbehov

Badrum för människor med funktionsnedsättning ska vara större än 
vanliga badrum. Det ska finnas utrymme för både självständiga brukare 
och förflyttningshjälpmedel samt brukare som är beroende av hjälp med 
1-2 vårdgivare Nedan anges mått på brukare, vårdgivare och de vanligaste 
förflyttningshjälpmedlen.

Brukare och vårdgivare
- under förflyttning

Brukare och vårdgivare 
- mobil toalett- eller duschstol, 
normalt och tippat läge

Brukare och vårdgivare
- mobil personlift

Brukare och vårdgivare
- i manuell rullstol

Brukare och vårdgivare
- i taklift

Brukare och vårdgivare
- i komfortrullstol

Vårdgivare

Brukare
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Måtten baseras på Dansk Standard 3028:2001.
Storleken på ytorna ska ses i relation till den aktuella brukaren i institutions- eller bostadstypen.
Generellt ska svängytan vara 1500 x 1500 mm. Vid brukare med stort vårdbehov och större förflyttningshjälpmedel krävs 2000 x 2000 mm

Brukare i elrullstol och komfortrullstol
Svängyta utan vårdgivare: 2 100 x 2 100 mm 
Svängyta med vårdgivare: 2 100 x 2 100 mm

Brukare i manuell rullstol
Svängyta utan vårdgivare: 1 700 x 1 700 mm 
Svängyta med vårdgivare: 1 750 x 1 750 mm

Gående brukare
Brukare som använder käpp, kryckor eller rollator.
Svängyta utan vårdgivare: 1 400 x 1 400 mm 
Svängyta med vårdgivare: 1 700 x 1 700 mm

Badrummet för människor med funktionsnedsättning ska ha en svängyta – 
en yta, som möjliggör förflyttning. Ytan är vital eftersom det är här som 
brukaren ska kunna vända och placera sig i förhållande till badrummets olika 
funktioner.Svängytor

Rum
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Observera! Alla mått och inredningar baseras på högerhänta brukare. De kan spegelvändas för vänsterhänta brukare.

Ett tvättställ som kan justeras lodrätt och vågrätt, 
kan placeras individuellt i förhållande till 
brukarsituation och utrymmesbehov.

Tillbehör bör placeras inom brukarens och 
vårdgivarens räckvidd och eventuellt monteras på 
det reglerbara tvättstället.

Var uppmärksam på förhållanden som förstärkning 
av väggar, flexibelt till- och avlopp, elinstallationer 
mm.

Utrymmeskrav 
Min. 700 mm på vårdgivarsidan, gärna på båda 
sidor av tvättstället.

Fri yta
1 500 x 1 500 mm svängyta framför tvättstället.

Fri yta ger utrymme för att vårdgivaren ska kunna 
passera.

Utrymmeskrav
Min. 300 mm på varje sida av tvättstället.

Fri yta
1 500 x 1 500 mm svängyta framför tvättstället.

Tvättställ

 ☐ Bredden ska vara min. 600 mm och djupet  
min. 600 mm från framkant till vägg.

 ☐ Som minimum höjdjusterbart.

 ☐ Flatbottnat, rakt eller inåtböjd framkant, 
tillbakadraget avloppshål och avrundade hörnen.

 ☐ Fri utrymme under tvättstället med utrymme  
för rullstolsanvändarens ben.

 ☐ Välj gärna ett tvättställ med integrerat stödgrepp.Vid tvättställ

Självständig brukare

Brukare som är beroende av hjälp

Utrymme runt tvättstället
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Produkter som är reglerbara i sidled ger stor 
inredningsfrihet. Tvättstället kan placeras så att 
både självständiga brukare och vårdgivarens behov 
tillgodoses. Tvättstället flyttas av vårdgivaren.

Observera att spegelbredden och till- och 
utloppsslangarna väljs utifrån tvättställets 
regleringsområde.

Tvättstället placeras för att ge utrymme för vårdgivaren 
på minst en av sidorna – helst på båda sidor.

Tvättstället placeras så att det också kan utnyttjas av 
en brukare som sitter på toaletten. Många självstän-
diga brukare föredrar att kunna nå rinnande vatten 
i samband med toalettbesök.

Spegel

 ☐ Ska kunna användas av både barn och vuxna, 
både stående och sittande.

 ☐ Min. 1 000 x 600 mm (h x b). Bredare om 
tvättstället kan flyttas i sidled.

 ☐ Spegelbelysningen får inte blända och placeras 
bäst på var sida av spegeln.

Armatur

 ☐ Ska kunna användas av stående och sittande 
brukare. Välj en modell med skållningsskydd 
och vattensparfunktion.

 ☐ Ringformat blandargrepp och lång vridbar 
utloppspip och med tydlig skillnad på reglering 
av vattenmängd och temperatur.

 ☐ Undvik lyftventil. Den försvårar användningen 
och tar stor plats.



300

950

850-925

950

300

800

750

950 950

1500

900

800

925-850

950 600-650

1500 x 1500

1500

800
850-925

950
Utrymme runt toaletten

Toalett

 ☐ 700 - 800 mm från framkant till bakre vägg.

 ☐ På golvmodeller kan sitthöjden ändras med 
hjälp av toalettförhöjning.

 ☐ Vägghängda toaletter kan monteras i 
individuell höjd på väggen eller monteras på en 
upphängning för toalett.

 ☐ Vägghängda toaletter ger utrymme för t.ex. 
fotstöd på rullstol och underlättar rengöring.

Toaletten är en av badrummets stationära 
produkter. Den ska därför vid disponeringen av 
rummet placeras med hänsyn till både brukare, 
vårdgivare och förflyttningshjälpmedel.

Toalettarmstöd som kan ställas in lodrätt och 
vågrätt tillgodoser brukarens individuella behov.

De kan med fördel installeras för att fungera 
tillsammans med andra produkter som tvättställ 
och handdusch.

Utrymmeskrav 
Min. 950 mm friyta på rullstolssidan och 750 mm på 
vårdgivarsidan. Om förflyttning sker på båda sidor 
ska båda avstånden vara min. 950 mm.

Friyta
1500 x 1500 mm framför toalettstolen. Härmed finns 
utrymme för alla typer av förflyttningar till och från 
toaletten.

Friyta ger utrymme för att vårdgivaren ska kunna 
passera.

Papper, avfalls- och förvaringskorg ska finnas inom 
brukarens och vårdgivarens räckvidd.

Utrymmeskrav 
Det behövs min. 950 mm friyta på en av sidorna – 
på båda sidorna om förflyttning ska ske från både 
höger och vänster sida.

Friyta
1 500 x 1 500 mm framför toalettstolen. Härmed 
finns utrymme för alla typer av förflyttningar till 
och från toaletten.

Papper, avfalls- och förvaringskorg ska finnas inom 
brukarens räckvidd.

Vid toaletten

Självständig brukare

Brukare som är beroende av hjälp

Observera! Alla mått och inredningar baseras på högerhänta brukare. De kan spegelvändas för vänsterhänta brukare.
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Toalettarmstöd

 ☐ Ska vara stabilt och kunna vikas upp.

 ☐ Ett höjdjusterbart toalettarmstöd ökar 
säkerheten och komforten för brukaren.

 ☐ Toalettarmstöden ska vara så långa att den 
stående brukarens ben har fritt utrymme vid 
toaletten vid t.ex. förflyttning framåt.

 ☐ Oval form ger stabilt och ergonomiskt stöd. 
Stödets ände ska ge ett säkert grepp.

Toalettsits

 ☐ Toalettförhöjning kan kompensera för låg 
sitthöjd.

 ☐ Välj en sits som är anpassat för brukaren.

 ☐ I rum med förflyttningar bör man välja en sits 
med vridbuffrar och institutionsbeslag.

Produkter som är reglerbara i sidled ger stor 
inredningsfrihet. Avståndet mellan toalettarmstöd 
kan anpassas till stora och små personer och 
tvättstället kan placeras så att både självständiga 
brukares och vårdgivares behov tillgodoses. 
Tvättstället flyttas av vårdgivaren.

Tvättstället kan placeras så att det finns gott 
utrymme för vårdgivaren vid förflyttning. 
Tvättstället flyttas därefter tillbaka så att 
vårdgivaren och brukaren kan nå rinnande vatten. 

Hörnmontering
Tvättstället placeras vid sidan av eller bakom 
vårdgivaren.

Montering på samma vägg
Tvättstället placeras framför vårdgivaren.

Tvättstället placeras så att brukaren kan nå 
rinnande vatten från toaletten, dvs. inom avståndet 
på 750 mm. Om avståndet är större har brukaren 
svårt att nå tvättstället.

Hörnmontering
Om rullstolen ska placeras mellan toalett och vägg, 
ska avståndet vara 950 mm och tvättstället ska 
flyttas.

Montering på samma vägg
Vid 45° förflyttning från vänster flyttas tvättstället.
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I duschutrymmet

Flyttbar duschsits och armatur ger optimal 
flexibilitet.

En lång duschslang - 2 000 mm - ger stor 
rörelsefrihet.

Golvet ska vara halksäkert utan nivåskillnad och 
med en lutning på max. 2°

Utrymme i duschutrymmet

Utrymmeskrav 
Min. 950 mm på rullstolssidan, 750 mm på 
vårdgivarsidan.

Friyta:
1 500 x 1 500 mm svängyta framför duschsitsen. 

Friyta ger utrymme för att vårdgivaren ska kunna 
passera.

Utrymmeskrav 
Min. 950 mm på rullstolssidan

Friyta:
1 500 x 1 500 mm svängyta framför duschsitsen.

Tillbehör placeras inom brukarens räckvidd.

Duschsits

 ☐ Bör som minimum vara höjdjusterbart.

 ☐ Bör kunna vikas upp för att ge utrymme för den 
stående brukaren.

 ☐ God sittkomfort.

 ☐ Halksäker yta.

Självständig brukare

Brukare som är beroende av hjälp

Observera! Alla mått och inredningar baseras på högerhänta brukare. De kan spegelvändas för vänsterhänta brukare.
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Produkter som är reglerbara i sidled ger stor 
inredningsfrihet. Duschsitsen och armaturhållare 
kan placeras så att brukarens behov av 
självständighet och vårdgivarens krav på utrymme 
tillgodoses. T.ex. kan duschsits och armaturhållare 
”spegelvändas” för vänsterhänta användare. 
Produkterna flyttas och ställs in av vårdgivaren.

Hörnmontering
För utrymme för vårdgivare placeras duschsitsen 
min. 750 mm från hörnet till rullstol min. 950 mm. 
Den extra duschstången placeras 750 mm från 
hörnet.

Montering på samma vägg
I rum utan självständiga brukare ger denna 
montering gott utrymme för både förflyttningar och 
för vårdgivaren.

En ”omvänd-T”-lösning med stödhandtag/
duschstång ger stöd för brukare som är beroende av 
hjälp med begränsad ståfunktion.

Hörnmontering
Brukaren ska kunna nå armatur, handdusch och 
duschstång från duschsitsen. 

Ett toalettarmstöd placerat framför brukaren kan 
underlätta vid förflyttningar eller användas som 
stöd t.ex. vid intimhygien.

Duschstång och duschhållare

 ☐ Duschstången ska vara stark och stabil så att 
den även kan användas som stödhandtag.

 ☐ Duschhållaren bör vara enkel att ställa in. 
Både i höjd och med hänsyn till vattenstrålens 
riktning.

 ☐ Stångens längd ska vara min. 1 000 mm med 
hänsyn till stående brukare.

 ☐ Duschslang av värmeisolerande konstmaterial.

Armatur och handdusch

 ☐ Armaturen ska kunna användas av både 
stående och sittande brukare. Eventuellt vid 
montering på armaturhållare.

 ☐ Termostatreglering förebygger skållning.

 ☐ Långa handtag och inga vassa kanter.

 ☐ Handduschen ska vara lätt med ett bra 
handgrepp.



En brukare

Den boende 

Badrummet inreds för den enskilda brukaren och kan enkelt anpassas för nya 
behov - antingen för samma person eller i samband med en ny boende. 

Det är inte nödvändigt att utrusta alla badrum komplett med samma 
produkter, då de vid behov kan avlägsnas utan användning av verktyg. På 
samma sätt kan nya produkter levereras som bara kan hängas på väggskenan.
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Rummet

Ska man kunna nå tvättstället från toaletten 
eller ska duschen kunna användas som 
bidéfunktion? Det är en fråga som ska övervägas 
i linje med övervägningarna om produkter och 
utrymmesbehov.

Med en flexibel inredning är det möjligt att 
tillgodose både den nuvarande och en framtida 
boendes behov. 

Brukare som är beroende av hjälp

Om den boende vid en tidpunkt blir beroende av 
en vårdgivare, ska badrummet ge stöd för nya och 
andra behov.

Den flexibla inredningen skapar goda 
arbetsförhållanden för vårdgivaren runt 
produkterna.

Tvättstället har som visas, flyttats bort från 
toaletten. 

Duschsitsar och armaturhållare kan placeras fritt 
på båda väggarna i hörnet.

 ☐ Vem är brukaren/brukarna?

 ☐ Vem flyttar produkterna?

 ☐ När ska de flyttas?

 ☐ Hur långt ska de flyttas?

Självständig brukare

Den självständiga brukaren på vårdhem eller i 
äldreboenden kan själv klara av de flesta dagliga 
göromål. Det är lätt att förflytta sig med rollatorn 
eller rullstolen och placera den i förhållande till 
aktiviteterna.

De flyttbara produkterna är inom räckvidd. 
Tvättstället är nära toaletten och brukaren kan nå 
armatur och duschen från duschsitsen i hörnet.

Duschstången kan användas som stödhandtag.
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Patienten 

På t.ex. sjukhus kommer olika brukare in i badrummet under en dag. Med 
höj- och sänkbara produkter på vågräta skenor kan rummet anpassas till den 
enskilda brukarens behov. Patienterna blir härmed mer självständiga och 
personalen kan undvika många tunga arbetssituationer.Skiftande brukare
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Rummet

Snabba, dagliga byten från en brukare till en annan 
är vanligt på t.ex. sjukhus. Därför ska det vara enkelt 
och intuitivt att ställa in produkterna för den nya 
situationen.

Brukare som är beroende av hjälp

För den patient som har behov av en vårdgivare för 
de flesta göromål, är det viktigt med gott utrymme 
runt produkterna. Det ger vårdgivaren goda 
arbetsförhållanden.

Här har tvättstället flyttats bort från toaletten och 
duschsitsen bort från hörnet. Det ger vårdgivaren 
god arbetsutrymme runt produkterna.

Självständig brukare

För den patient som kan klara sig själv men 
har behov av rullstol, är det viktigt att det finns 
utrymme för rullstolen - t.ex. vid förflyttningar.

Tvättstället är nära toaletten och brukaren kan 
använda armatur och dusch både från duschsitsen 
i hörnet och från toaletten (bidéfunktion). 
Toalettarmstödet kan placeras framför duschstolen 
som extra stöd.

 ☐ Vem är brukaren/brukarna?

 ☐ Vem flyttar produkterna?

 ☐ När ska de flyttas?

 ☐ Hur långt ska de flyttas?
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Familjemedlemmen 

Det privata badrummet ska vara ett ställe som fungerar för hela familjen, även 
om behoven skiljer sig åt. Rummet ska snabbt kunna ställas om för brukare 
med vitt skilda behov, så att hänsyn tas till både barn, vuxna och familjemed-
lemmar med funktionsnedsättning. Privatbostad
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Rummet

Rummet är planerat med hänsyn till 
förflyttningshjälpmedel som rullstol och rollator. 
Det kan snabbt ställas om till den stående brukaren 
utan funktionsnedsättning - utan att kompromissa 
med design och estetik.

Familjen

För den stående delen av familjen kan duschsitsen 
vikas upp för att ge utrymme.

Tvättstället höjs eller sänks till lämplig höjd och om 
toalettarmstöden är i vägen, kan de vikas upp.

Självständig brukare

I en privatbostad där en familjemedlem har en 
funktionsnedsättning, kan man välja endast de 
produkter som lämpar sig till personens behov. 

Den långa toaletten med toalettarmstöden ger goda 
möjligheter för förflyttning till och från rullstolen. 
Brukaren kan nå tvättstället från toaletten. 
Duscharmatur, duschstång med duschhållare 
och handdusch är placerade i duschhörnet inom 
räckvidd.

 ☐ Vem är brukaren/brukarna?

 ☐ Vem flyttar produkterna?

 ☐ När ska de flyttas?

 ☐ Hur långt ska de flyttas?
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Gästen

Ett hotellrum ska vara förberett för många olika besökare. Med de vågräta 
väggskenorna kan rummet periodvis anpassas för den aktuella gästen och det 
aktuella behovet. Skenorna möjliggör snabba byten och endast de nödvändiga 
produkterna monteras och ställs in.

Regelbunden 
användning
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Efter

Badrummet kan snabbt inredas för en person med 
funktionsnedsättning. Relevanta produkter som 
toalettarmstöd och duschsitsar har monterats på de 
vågräta väggskenorna.

Före

Om det inte behövs kan toalettarmstöd, duschsitsar 
och ryggstöd användas i ett annat av hotellets rum 
eller läggas i ett förråd.

 ☐ Vem är brukaren/brukarna?

 ☐ Vem flyttar produkterna?

 ☐ När ska de flyttas?

 ☐ Hur långt ska de flyttas?

Rummet

Rummet ska vara fint och inbjudande för alla typer 
av gäster, utan att kompromissa med funktionalitet, 
för de brukare som behöver hjälpmedel. 

Rummet ska möjliggöra snabb och enkel montering 
av nödvändiga produkter och det ska vara lätt och 
intuitivt för gästen eller för vårdgivaren att ställa in 
dem.
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Lorem Ipsum

Observera! Alla inredningar är ritade med utgångspunkt från högerhänta brukare och kan spegelvändas efter behov.

Inredningar

Inte måttfast

Små rum
I små rum t.ex. i det existerande byggnadsbeståndet kan flyttbara produkter ge utrymme för vårdgivare eller förflyttningshjälpmedel.

Ska toalett och tvättställ placeras på samma vägg eller i en hörnmontering? Det 
finns inget entydigt svar på det. Man kan generellt säga att hörnmonteringen är 
mycket lämplig när rummet ska användas som arbetsplats. Det är lätt att ge plats 
för både personal och förflyttningshjälpmedel på båda sidor om de tre stationerna: 
tvätt - toalett - dusch.

Lösningen med toalett och tvättställ på samma vägg och duschen i ett hörn ger 
goda möjligheter att klara sig själv. Med produkter som är flyttbara i sidled kan det 
också lätt ges utrymme för både vårdgivare och förflyttningshjälpmedel.

Inredningsprinciper 
Placering av toalett, tvättställ och duschar i tre olika rumstyper.

2100 x 2450 = 5,1 m² 1800 x 2100 = 3,8 m²
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Observera! Badrummet ska planeras i relation till bostadens/byggnadens övriga rum. Det är också viktigt att färger, ljus, värme, ventilation, golvbeläggning mm väljs med hänsyn till rummets 
dagliga användare. Se även checklistor på sida 6-7.

Väl lämpade rum

Badrummet ska planeras utifrån brukarens och vårdgivarens behov. Var 
uppmärksam på att flera länder har vedertagna standarder för inredning av 
handikappbadrum och -toaletter med hänsyn till att säkerställa de bästa 
villkoren för både brukare och vårdgivare.

2650 x 2600 = 6,98 m²
Badrum för vårdkrävande patienter. Arbetsyta: d=2 000 
mm. Flyttbar förvaringsmöbel. Flyttbar duschsits eller 
mobil duschstol.

2300 x 2100 = 4,81 m²
Handikapptoalett i offentligt tillgänglig byggnad.

2850 x 2400 = 6,84 m²
Arbetsplats i fokus

3000 x 2300 = 6,90 m²
Den självständige brukaren i fokus

2600

1000350
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1250
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2000 x 2000

2100

1150350

300

2300

1500 x 1500

800
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Det flexibla badrummet
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Det flexibla badrummet Det flexibla PLUS-systemet skapar frihet för planering av ett badrum så att det 
anpassas precis till det aktuella behovet. Med skenan som grundelement kan 
inredningen när som helst anpassas och byggas om vid ändrade behov. 
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