Fleksible løsninger for Bytoften
Den selvejende institution Bytoften er et bo- og aktivitetscenter for voksne (ca. 18 – 60 år) med
nedsat fysisk funktionsevne og/eller senhjerneskade. Samtidig med at centerets målsætning
er at skabe et socialt og udviklingsorienteret miljø for beboerne, ønsker Bytoften også at være
en attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsforhold og høj faglig kvalitet.
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har til huse i et nybygget højhus. Her er 28 moderne to-rums
lejligheder til rådighed, hvoraf de 22 anvendes til permanente botilbud. I stueplan findes et
dagcenter, Oasen, samt træningssal til døgnafdelingens fysioterapi. Desuden findes der på
6. sal sanserum og træningsfaciliteter.

Udfordringen
At skabe funktionelle og komfortable
badeværelser, der støtter op om de
forskelligartede behov hos institutionens beboere.
At sikre optimale arbejdsvilkår for
institutionens personale.

Løsningen

Effekten

Fleksible og ergonomiske løsninger
med mulighed for justering både i
højden og til siden.

Et skånsomt arbejdsmiljø, hvor
korrekte arbejdsstillinger er mulige
i kraft af løsningens fleksibilitet.

Fleksibiliteten sikrer optimale pladsforhold for de mobilitetshjælpemidler
og eventuelle hjælpere, der måtte være
behov for i rummet.

En effektiv udnyttelse af badeværelsesarealet samt opfyldelse af myndighedernes krav til indretning.

Udfordringen
var at skabe funktionelle, komfortable og
fremtidssikrede badeværelser til 76 to-værelses
lejligheder, der støtter den enkelte beboers selvrespekt og livsudfoldelse.
Samtidig var det vigtigt at huske på, at boligen
både er et hjem og en arbejdsplads, hvor personalet skal skånes for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Man ønskede at udnytte det afsatte
areal fuldt ud og optimere fralægnings- og
opbevaringsplads.

”

Løsningen

Effekten

blev fleksible og ergonomiske totalløsninger fra
Pressalit Care med højde- og/eller sideværtsindstillelige produkter ved toilet, håndvask og i
brusehjørnet. De sideværts-indstillelige produkter
kan forskydes på væggen og give ekstra plads til
hjælpere og hjælpemidler som rollator, kørestol
eller bruseleje.

blev glade og tilfredse beboere, der trives i deres
daglige miljø, og som føler sig 100% hjemme.
Samtidig betyder produkternes fleksibilitet, at
hjælpere og terapeuter skånes for belastende arbejdsstillinger, og at plejen kan ”skræddersys” til
den enkelte beboer.

Gennemtænkt design og gedigne materialer gør
badeværelserne indbydende og understøtter lejlighedernes lyse og moderne arkitektur.

I tæt samarbejde med Pressalit Cares konsulent nåede vi sikkert i mål inden for projektets
økonomiske og tidsmæssige ramme.
Med Pressalit Cares gennemtænkte løsninger
var det muligt på én gang at tilpasse Bytoftens badeværelser 100% til de aktuelle behov
og samtidig fremtidssikre indretningen i
forhold til nye beboere.

Resultatet er en optimal og effektiv udnyttelse
af badeværelsesarealet uden at inddrage ekstra
kvadratmeter for at opfylde myndighedernes krav
til indretningen. I samspil med resten af centret
afspejler de nye badløsninger bygherrens oprindelige idé om at skabe noget smukt og unikt: Et
center for livsglæde.

Det giver ro i sindet at arbejde med en professionel sparringspartner, der virkelig lytter,
og som er i stand til at se på opgaven fra både
brugerens og bygherrens synsvinkel.
At afprøve idéer og ønsker til indretningen i
forholdet 1:1 i Pressalit Cares testcenter kan i
øvrigt varmt anbefales.
Arkitekt Lisbet Wolters
fra Årstiderne Arkitekter, Herning

