
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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