
OSKARSLUND I KARLSTAD 
är ett modernt demensboende med smart design 
och lyckade lösningar. Närhet till naturen, hemmakänsla 
och att klara sig själv så långt som möjligt var några av 
de viktigaste punkterna när kommunens medarbetare 
och PEAB skapade boendet, där Pressalit Cares 
produkter blev valet för personliga badrumslösningar.

”När vi valde 
Pressalit berodde det 

på god erfarenhet, 
smarta lösningar och 

hög kvalitet”



Solen skiner i Karlstad över Oskarslund, ett de-
mensboende byggt 2016. Här lever nästan hundra 
personer i nära anslutning till naturen, med boendet 
designat för att varje individ ska kunna klara sig själv 
så långt som möjligt. De anpassningsbara lös-
ningarna från Pressalit Care blev det självklara valet 
för badrumsinredning, efter lyckade erfarenheter 
från ett annat boende. 

Behovet av antal vårdplatser hade ökat kraftigt 
jämfört med vad prognoserna visade. Ett demens-
boende behövde avvecklas på grund av bristande 
lokaler, och det visade sig tidigt att Zakrisdal, som 
byggdes 2011, inte skulle räcka till. Det blev därför 
en snabb resa för teamet när de 2013 fick i uppdrag 
att bygga nytt. 

Styrkan i erfarenhet
Projektledare Micael Johansson var med genom 
hela processen, från förstudie och skisser till färdig 
byggnad, och erfarenheterna från Zakrisdal blev 
viktiga: 

- Eftersom vi hade hela projektorganisationen klar 
blev arbetet effektivare. Vi byggde Oskarslund dub-
belt så stort på halva tiden som Zakrisdal till samma 
kvalitet eller något högre. Genom att hela tiden ha 
koll på ekonomin gick det att göra smarta lösningar, 
till exempel lägga in stötabsorberande golv som 
förebygger fallskador. 

Trygghet i kvalitet 
De valde produkter från Pressalit Care även denna 
gång eftersom det fanns goda erfarenheter från 
Zakrisdal. Micael berättar: 
- Under de här åren har det inte skett några 
reklamationer, och det känns väldigt tryggt när det 
gäller produkternas kvalitet. Dessutom har Pressalit 
utvecklat produkter na så att de fått ännu bättre 
hygienfaktor, genom att de är lättare att torka rent. 

Bakom byggnaden

Fran vänster:
Micael Johansson, projektledare Karlstad kommun,
Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare Karlstad kommun,
Per Nielsen, ny enhetschef för Oskarslund.



Vårdboendet Oskarslund 
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Ann-Sophie Gustafsson,  
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Conny Andersson, 
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Micael Johansson, 
projektledare Karlstad kommun 

Ingela Marberg, arkitekt 
Tengbom Arkitekter

Välfärdsteknik och personliga lösningar 
Att produkterna skulle gå att anpassa efter varje person var minst 
lika viktigt som kvaliteten. Ann-Sophie Gustafsson, projektledare 
med ansvar för verksamhetsfrågor, har jobbat med både Zakrisdal 
och Oskarslund: 

- Välfärdsteknik är sådant som underlättar för personer att klara 
sin vardag så bra som möjligt på egen hand, och där passar Pres-
salits produkter bra in i bilden. De har produkter som hjälper varje 
enskild individ att vara så självständig som möjligt så länge som 
möjligt, och det går att anpassa varje badrum så att det fungerar 
lika bra för personer av olika längd. Att man dessutom slipper ta in 
andra hjälpmedel gör att miljön känns mer hemlik. 

Vägledande färg  
Färg går som ett tema genom boendet, eftersom färg är något som 
brukar stanna i minnet även hos personer med svår demens. Lugna 
jordfärger som rostrött och matt skogsgrönt fungerar som guide i 
byggnaden. 

Per Nielsen kom till Oskarslund som ny enhetschef: 

- Det var stort, nytt och fräscht och modernt. Avdelningarna är kod-
ade i olika färger, som även går igen i badrumsinredningen. Det är 
också viktigt med kontraster, att tydligt kunna se exempelvis hand-
tag och duschsits i badrummen. 

Han återkommer till hemkänslan. Oskarslund har ett stort café som 
öppnar sig när man kommer in i byggnaden. 

- Vi har också ett spa och ett solrum, där de boende kan sitta och 
värma sig på vintern och lyssna till ljudet från vågor. Det ska kännas 
hemtrevligt att bo här, inte som en institution. 



Badrum och kökslösning för  människor med  
särskilda behov
Pressalit Care är ett affärsområde inom Pressalit. Pressalit är 
100% privatägt danskt företag. Pressalit är representerat på  
ca 45 internationella marknader och har ca 350 medarbetare. 
På 70-talet utvecklades förutom toalettsitsar - Seat, även 
badrumsprodukter för människor med särskilda behov - Care. 
Senare utvecklades även justerbara kök, duschbritsar samt en 
serie skötbord.

Pressalit AB
Kista Science Tower
Färögatan 33, 164 51 Kista
T:  +46(8)444 19 30
se@pressalit.com
www.pressalit.com

Om vårdboendet Oskarslund

�	Oskarslund ligger nära centrum i Karlstad  
och byggdes 2016. 

�	Det finns 3 enheter som alla har varsin innergård.  
På den ena sidan av byggnaden är alla dörrar öppna 

 och det finns skogsmiljö   med ett skyddande staket 
 där de boende kan vandra fritt. 

�	De 95 lägenheterna är fördelade på 2 plan. 

�	Storleken på varje lägenhet är 38 kvm. 

�	Oskarslund präglas av riktlinjerna för demens som 
 bland annat säger att boenden ska vara hemlika, 
 småskaliga och inte kännas som en institution. 

�	Att klara sig själv så långt som möjligt så länge  
som möjligt är något som genomsyrar design 

 och planering.

Vilka produkter har valts 

�	Höj- och sänkbart tvättställ

�	Höj- och sänkbar toalett 

�	Mobil duscharmatur, med stödgrepp som även 
 fungerar som duschstång att hänga handdukar  

på L-stöd 

�	Duschsits 

�	Toalettarmstöd

�	Tillbehör: korgar att hänga på skenor 

�	Allt är flyttbart i sidled utom toaletten som  
kan höjas och sänkas


