Zakrisdal – Norra Europas modernaste vårdhem
Karlstads kommun har byggt ett för Sverige unikt boende för både yngre och äldre demenssjuka, det bästa och senaste inom teknik och flexibla lösningar är använt med väl genomtänkta lösningar inom omvårdandsområdet.
Vårdboendet i ett plan har plats för 48 personer. Lägenheterna är byggda i en stjärnform med
uteplatser åt alla vädersträck, i stjärnans mitt finns en trädgård där alla, även den som är
bunden till sin säng, lätt kan komma ut och njuta av årstidernas dofter, ljud och ljus. Runt huset finns ett vackert gångstråk, lättpromenerade med rullator och tryggt omgivna av staket.
Badrummen i lägenheterna har inretts med produkter som är flexibla både i höjd- och sidled,
lätt justerbara för att kunna anpassas till de boendes olika behov, de valdes ut efter att hela
projektgruppen hade besökt Pressalit Cares testrum i Kista/Stockholm.

Utmaningen
Att ligga i den absoluta toppen när det
gäller vårdhem av olika slag

Lösningen

Att brukaren ska få den bästa
möjligheten att klara sig själv så		
mycket som möjligt i badrummet

Flexibel och ergonomisk lösning med
möjlighet för justering både i höjd- och
sidled.

Att vårdpersonalen ska ha den bästa
arbetsmiljön som går att få.

Flexibiliteten hos produkterna gör att
det går att tillgodogöra sig plats i 		
badrummet för olika mobila hjälpmedel
som kan behövas samt för vårdpersonal.

Resultatet
En skonsam arbetsmiljö som underlättar arbetet för vårdpersonalen.
Effektivt utnyttjande av badrummet
som också uppfyller myndigheternas
krav på arbetsmiljö.

Lösningen

Resultatet

Var att skapa funktionella, bekväma och framtidsäkrade badrum till 48 lägenheter som hjälper
och ger den boende möjlighet att klara sig själv
så långt som det är möjlig i badrummet.

Blev flexibla och ergonomiska produkter från
Pressalit Care som går att justera både i höjd- och
sidled vid toalett, tvättställ och duschhörn. De
produkter som går att justera i sidled kan då ge
plats åt rullstol, rollator eller duschbrits på hjul.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lägenheten är både ett boende och en arbetsplats där
personalen ska ha så bra arbetsmiljö som möjligt. Man önskade att skapa den bästa möjliga
tillgängligheten i badrummet.

Är glada och tillfredställda boende som trivs i
sin dagliga miljö och som känner sig till 100 %
hemma. Samtidigt gör produkternas flexibilitet att
personal skonas från belastande arbetsställningar
då produkterna kan ställas in exakt för den boendes behov.

Genomtänkt design och gediget material gör
badrummen inbjudande som gör att de passar
ihop med lägenheternas ljusa och moderna arkitektur.

Utmaningen

”

I tätt sammarbete med Pressalit Care nådde vi
säkert i mål innanför projektets ekonomiska och
tidsmässiga ram.
Med Pressalit Cares genomtänkta lösningar var det
möjligt att anpassa Zakrisdals badrum till 100 % för
de aktuella behov som fanns och samtidigt framtidssäkra inredningen i förhållande till nya boende.
Det känns väldigt tillfredställande att arbeta med

Resultatet är ett optimalt och effektivt utnyttjande
av badrummet som uppfyller olika myndigheters
krav på storlek och inredning. I samspel med projektgrupp och personal avspeglar badrumslösningen arkitektens idé om att skapa något unikt, ett
vårdboende för livsglädje.

en professionell sparringpartner som verkligen
lyssnar och som kan se uppgiften från brukarens,
personalens, arkitektens och byggherrens synvinkel.
För att prova idéer och önskningar för inredning
och storlek på badrum i skala 1:1 kan Pressalit Cares
testrum varmt föreslås.
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