
Udfordringen

  Badeværelset skal dække behovet hos  
 flere grupper: De plejekrævende bebo- 
 ere, de selvhjulpne og personalet. 

  At vask, bruser og toilet placeres mest  
 optimalt for bruger og personale.   
 Rummet skal fremstå så rent og rydde- 
 ligt som muligt, så personalet kan  
 arbejde uden pladsmæssige begræns-
 ninger. 

Løsningen

  En funktionsmæssig løsning med stor  
 fleksibilitet. Badeværelserne er indrettet  
 sådan, at inventaret er tilpasset brugeren  
 og med god plads til eventuelle hjælpere.

  Vask og toiletstøtter kan justeres både  
 horisontalt og vertikalt, uden brug af  
 værktøj. Bruseholderen kan bruges som  
 støttegreb. Kurve er ophængt på skinner  
 og kan nemt flyttes.

Effekten

  Mulighed for at arbejde med rummets  
 størrelse og at tilpasse indretningen til  
 forskellige plejesituationer. 

  Både beboere, pårørende og personale  
 er glade for indretningen af badeværel- 
 serne, der er befordrende for de selv- 
 hjulpne beboere og for en professionel  
 plejeindsats.

Plejecentret Nymosehave i Gentofte har i 2011 taget 20 nye lejligheder i brug og råder nu over 
93 boliger. Den oprindelige del af centret med 41 boliger er indrettet i 1989 i bygninger, der i 
1950 blev opført som skole. I 1999 blev der opført yderligere 32 boliger. De nye lejligheder er 
på 65 kvadratmeter.

- Det er vigtigt, at beboerne kommer til nogle rammer, som de kan genkende – altså boliger 
med eget køkken og bad og to værelser. Samtidig har vi fokuseret meget på, at indretningen 
er med til at give medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Vi mener, at vi med fordelingen af boli-
gens kvadratmeter og det fleksible inventar i badeværelset har fået en fremtidssikret løsning. 
Indretningen er arbejdsbesparende, hvilket er vigtigt, da vi kan forudse vanskeligheder med 
at rekruttere personale. Derfor er badeværelserne også forberedt til nye teknologiske løsnin-
ger, siger forstander Kim Andersen, Nymosehave.
 

Nymosehave fremtidssikrer sig



Vi har fået en løsning, der er tilpasset vores 
behov og økonomi på en fin måde

”Det har været rigtig godt, at vi i processen har 
haft adgang til et testrum hos Pressalit Care, så vi 
kunne afprøve forskellige indretninger i et rum 
med samme størrelse som vores badeværelser. 
Det bevirkede blandt andet, at vi ’opfandt’ et 
indbygget skab, hvor der er plads til at vende med 
en kørestol foran, og hvor hylderne kun er halvt så 
dybe som normalt, så brugeren kan nå helt ind i 
bunden. 

Det var meget værdifuldt, at vi kunne afprøve de 
enkelte muligheder i testrummet. Det var med til 

” at sikre en løsning, der er tilpasset vores behov og 
økonomi på en fin måde. Det betyder også meget, 
at badeværelset er indrettet så fleksibelt, at det 
uden videre kan tilpasses en ny beboer.

Frugtbar dialog med brugere og leverandør

I plejesektoren fokuserer vi meget på teknologi, 
fordi der bliver færre og færre til at passe flere og 
flere. Det tænker vi mest muligt ind i vores løsnin-
ger, og Pressalit Care har gjort meget for at hjælpe 
os med at finde og afprøve de rigtige produkter. 
Vi har haft et frugtbart samarbejde med deres 
konsulent.”  

Kim Andersen, forstander,  
Nymosehave, Gentofte

Udfordringen
 
Brug for plads og æstetik
Badeværelset er en vigtig del af en plejebolig. De 
selvhjulpne beboere har brug for en indretning, 
der er tilpasset deres individuelle behov. Og hvis 
beboeren skal have hjælp på badeværelset, er 
det nødvendigt med god plads, der også tager 
hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og gør 
det muligt at benytte hjælpemidler. 

Badeværelset og inventaret skal mindst muligt 
signalere handicap. Det skal være en æstetisk 
god løsning med færrest mulige greb og håndtag. 

Løsningen

Gennemtænkt og tilpasset
De nye badeværelser er indrettet med god gulv-
plads, så personalet kan arbejde optimalt hos de 
beboere, som har brug for hjælp. Vasken og toilet-
støtterne kan sideforskydes og dermed give mere 
plads i bruseområdet.

Vasken tilpasses nemt brugeren. Fronten på 
vasken buer indad, og brugeren kan nå armaturet, 
hvor der også er ekstra lange greb. Bunden er flad, 
så en kørestolsbruger kan køre helt ind, uden at 
benene støder mod vasken. 

Bruseholderen fungerer som støttegreb for bruge-
ren – dermed spares særskilte støttegreb.

Effekten

Brugervenlig og fremtidssikret
De selvhjulpne beboere kan nemt bruge de enkelte 
funktioner i rummet. Der er plads til at foretage 
forsvarlige forflytninger, og til at personalet kan 
hjælpe de beboere, som har behov.

Brugervenlighed er tænkt ind i løsningen, der 
samtidig er fremtidssikret, så der kan tilføres nye 
elementer og hjælpemidler. Eksempelvis er der 
ført el frem til toilettet, så der kan skiftes til toilet-
ter, der både kan skylle og tørre, når der kommer 
modeller, som lever op til institutionens krav. 


