
På HealSafe Interiör är vi övertygade om att inredning för läkande miljö kan 
bidra med skadeprevention, öka välmående, och stötta verksamhetens uppdrag.
Våra produkter finns i Psykiatrin, BUP, Kriminalvård, Ungdoms- och HVB hem. 

HealSafe Interiör är specialister på skade- 
och suicidpreventiv inredning och möbler. 

Vi vill att inredning skall vara tilltalande, 
trygg, ha god funktion och vara robust i 
sin konstruktion och material, för ökad 
säkerhet och god ekonomi. Inredningen 
skall helt enkelt hålla länge, på så sätt bidra 
till hållbarhet och möta verksamheternas 
faktiska behov.

Den dagliga arbetsmiljön för personal där 
hot och våld ibland förekommer kan vara 
både trygg och säker utan att göra avkall 
på en läkande patientmiljö. En läkande 
miljö stöttar möjligheterna att ge god vård 
och minskar stressfaktorer, vilket bidrar 
till minskad risk för hot och våld, samt 
kan främja en snabbare läkningsprocess. 
Även inom andra områden som social-
tjänst, demensvård och skolor är en trygg, 
hållbar och säker arbetsmiljö viktig.

I många miljöer där inredningens design 
kan utgöra risk för människors liv blir det 
ofta en enkel lösning att skala av den, 
till exempel genom att ta bort persienner 
och klädkrokar. Det riskerar att skapa en 
steril och oinspi rerande miljö. Vi har svarat 
mot verksamheternas behov genom att 
exempel vis designa säkra gardin- och 
dusch  skenor som försvårar självskador 
eller suicid. Att överhuvudtaget kunna ha 
gardiner ger patienter möjlighet att reglera 
ljusinsläpp i rummet. Detta ökar också 
trivseln och minskar stressframkallande 
buller genom bättre akustik.

Dessutom har vi även designat allt från 
säkra kläd galgar, toalettpappershållare 
och speglar till suicidpreventiva väggkro-
kar för upphäng   ning av kläder och hand-
dukar. Utöver dessa produkter har vi ett 
unikt heltäckande sortiment för de behov 
som uppstår för att skapa tryggare miljöer. 
Produkterna är baserade på ingående 
kunskap och forskning, och är utveck-
lade tillsammans med olika verksamheter, 
både nationellt och internationellt, där en 
läkande miljö är essentiell.

Möblerna är särskilt designade för att tåla 
hårt slitage. En stol för offentlig miljö, inte 
minst i psykiatri och ungdomsvård, skall 
hålla. Därför är våra stolar, soffor, bord 
och sängar tillverkade med extra starka 
hållbara stommar och material, vilket 
skiljer dem från ‘vanliga’ möbler. De tyger 
vi använder är tillverkade för extremt 
krävande offentliga miljöer och testade 
för mycket högt slitage, och finns i ett 
brett urval av kulörer. Möbler skall vara 
hela och se bra ut också efter en längre 
tids bruk, då sparas både på miljö och 
pengar. 

En trivsam och funktionell inredning är 
vikt ig, men den kan inte ersätta personal-
ens erfarenhet och kunskap för risk-
bedömning om patienters och klient ers 
tillstånd. Däremot kan rätt utformad inred-
ning vara ett stöd för många verksam-
heter och öka säkerheten där den behövs, 
samt medverka till en trygg läkande miljö. 
Det vill vi bidra till! 

Okrossbar spegel, krokar som släpper vid riskbelastning.

Robusta bekväma möbler som håller för alla påfrestningar.

Mjuka möbler med förseglade sömmar och tåliga tyger.

Välkomna att höra av er för rådgivning och inredningsförslag. 
Träffa oss på Stockholm Furniture Fair, monter AG:26, 4-8 februari.  
Läs mer på healsafeinterior.com
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