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Vår vision -’Vi räddar liv och designar interiör för läkande miljöer’
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Sedan 2010 har vi vuxit fram som specialister 
på inredning för krävande miljöer. Vår första 
produkt utvecklades för rättspsykiatrin, 
sedan dess har efterfrågan på att lösa verksam- 
heters behov ökat för varje år. Idag kan vi erbjuda 
ett helt unikt och brett sortiment med säkra, 
robusta och skade*- och suicidpreventiva 
inredningsprodukter.

Våra produkter används bland annat inom 
utmanande miljöer såsom Psykiatri, BUP, 
Ungdomshem, Kriminalvård och annan offentlig 
miljö där krav på säkerhet och skadeförebygg- 
ande är avgörande för både patienter/klienter 
och personal.

Vår filosofi bygger på att vi tror på design som 
ett medel för att skapa läkande miljö, vi ser inte 
någon motsättning mellan säkerhet och en 
attraktiv funktionell inredning.

Med individen i fokus arbetar vi med en 
brukarorienterad designprocess vilket vi ser som 
en nyckel till att skapa produkter som svarar mot 
reella behov. Merparten av produkterna vi har 
tagit fram har varit lösningar på problem som vi 
har löst tillsammans med verksamheterna. Detta 
har också gett möjlighet att utveckla dem i dialog, 
i verklig miljö. Våra produkter har på så vis blivit 
unika eftersom de löser problem där lösningar 
tidigare inte funnits. Produkterna är dessutom 
patenterade eller mönsterskyddade. 

 HealSafe Interiör
skadepreventiv och 
suicidpreventiv
duschskena

skadepreventiv och 
suicidpreventiv 
toalettpappershållare

okrossbar spegel med 
god återgivning, en 
viktig kvalitet, inte 
minst i psykiatrin

*Vi använder begreppen ‘skadeprevention/skadepreventiv’ som ett samlingsbegrepp för att innefatta suicidförsök, självskador och 
skador på patienter, klienter och personal. ‘Säkra inredningsprodukter’ innebär att de är skadepreventiva och mycket robusta. 
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robust och extremt 
tålig säng, hermetiskt 
tillsluten för högsta 
brandsäkerhets- och 
hygienkrav

gardiner ger både 
bättre akustik och 
självbestämmande över 
ljusreglering. 

skadepreventiv 
och suicidpreventiv
gardinskena

Säkerhet i sig skapar inte läkande miljöer, det gör 
bara design som har sin utgångspunkt i individens 
och verksamhetens vardagsbehov, evidensbaserad 
forskning och omsorg. Inredning kan alrig ersätta 
personalens särskilda kunskap om patienters och 
klienters risktillstånd, men rätt utformad inredning 
kan vara ett stöd för verksamhetens personal att 
utföra sitt arbete och bidra till en bättre arbetsmiljö.

Evidensbaserad design** för läkande miljö före-
språkar vikten av autonomi. Exempel på detta är 
flyttbara möbler, reglering av ljus, utsikt mot natur, 
god översyn över lokalerna, möjlighet att välja 
plats och positiva distraktioner. Komfort, t.ex. en 
bekväm säng, är viktigt för läkande och minskad 
stress då stress i sig kan öka risken för aggression 
och ge längre vårdtid. Andra viktiga egenskaper 
hos den fysiska miljön är robusta och tåliga inred-
ningsprodukter, de bidrar till en respektfull miljö som 
håller länge, med förbättrad ekonomi för verksam-
heten. 

HealSafes produkter är designade, utvecklade 
och tillverkade i Sverige, vilket borgar för snabb 
produkt- utveckling, leverans och hög kvalitet. 
Vårt möbelsortiment är i samarbete med Pineapple i 
Storbritannien, en av världens ledande producenter 
av möbler för psykitari och miljöer som ställer extra 
höga krav på robusthet, design och säkerhet.

Vi på HealSafe gör gärna inredningsförslag och 
konsultationer. Välkomna att besöka vårt show-
room i Göteborg. 

HealSafe
Interiör

Scandinavian 
Design for 
Safe & Healing 
Environments

**Referenser på sida 57
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 Badrummet

Badrummet kan idag ses som den plats 
där mycket stor risk för självskador och 
suicid föreligger. Dels genom att det privata 
rummets egna badrum ofta är obevakat, 
dels på grund av att inredningen i sig kan 
vara utformad så att det går att skada sig.  
Det gäller att undvika fästpunkter för ett 
snöre eller liknande som fästs på något i 
inredningen för att sedan forma en ligatur 
som kan användas vid suicidförsök. 

Trots högriskmiljön kan badrumsprodukter 
genom sin form och materialval erbjuda 
en god lättförståelig funktion med säker-
het, där man annars i många fall väljer att 
reducera inredningen till ett minimalt antal 
funktioner för att minska risk. 

Tillsammans med verksamheterna löser vi 
de problem och behov som uppkommer.

Ett föregångsprojekt är Nacka 
psykiatris provrum (t.h.) där man målmed-
vetet strävat efter att skapa en trygg och 
väldesignad miljö.

Badrumsprodukter

kroklister med 
skade -och suicidpreventiva 
krokar

Badrumsprodukter

toalettpappershållare
som hindrar fästpunkter 
för ligatur

Nacka psykiatri provrum
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hyllan släpper från fästet vid 
riskbelastning för att förhindra 
sjävskade- och suicidförsök. samma 
princip gäller för alla produkter som 
monteras med fästet

• Löstagbar för rengöring
• Stark och tålig plast som inte kan göras skarp
• Mjuka hörn för hygien och minskad risk för skador

tandborste 
med mjukt 
gummiskaft 
för extra 
krävande 
miljöer

21cm 10cm 10cm

transparent

 Badrumshylla & Duschhylla

BADRUMSHYLLA - JT-220
inkl två st glas

DUSCHHYLLA - JT-210

TANDBORSTE 
JT-620
10 cm

f inns både i svart och glasklar
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fästet är testat för att klara 
över 1000 överbelastningar, 
behåller sin form och funktion

vid riskbelastning, dvs försök 
att fästa tex ett snöre med 
avsikt att utöra självskade-
suicidförsök, släpper bygeln från 
fästet. 

dubbla toalettpappershållare 
för extra tillgång

Toalettpappershållare

Psykiatrisk center Ballerup, 
Region Hovedstadens Psykiatri

16cm 15cm 2cm

TOALETTPAPPERSHÅLLARE- JT-200

Designad, liksom övriga produkter, för att i sin 
form och funktion kommunicera enkelhet och 
tydlighet. Skadepreventiv*, vid risktbelastning 
släpper bygeln från fästet. Utvecklad för 
Region Hovedstadens Psykiatri, Danmark.

• Löstagbar för rengöring
• Bygeln går inte att bryta av 
• Starkt flexibelt material
• Mjuka hörn för minskad risk för skador
• Fäste och bygel testat på SP/RISE

*Vi använder begreppen ‘skadeprevention/skadepreventiv’ som ett samlingsbegrepp 
för att innefatta suicidförsök, självskador och skador på patienter, klienter och personal. 
‘Säkra inredningsprodukter’ innebär att de är skadepreventiva och mycket robusta. 
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hål för 
avrinning

mjukt rundade hörn, 
minskar risk för skador

oförstörbar 
elastiskt bygel

okrossbara glas
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Den skade- och suicidpreventiva kroken 
är designad med tanke på att tillföra färg 
och form till vårdmiljö, samtidigt som 
den fyller behovet av säkerhet. 
Utvecklad för Helix Rättspsykatri, 
Stockholms Läns Landsting.

Kroken är utformad för att t.ex. ett snöre 
skall glida av vid belastning i syfte att 
utföra självskada. Kroken går då inte av 
utan böjer sig, men återtar sedan sin 
form och funktion igen. 

Kroken kan monteras direkt på vägg 
eller beställas monterad på en kroklist 
av mycket tåligt högtryckslaminat. 
Kroklisten finns som standard med två 
eller tre krokar, på begäran kan den fås 
med valfritt antal krokar. Välj färg!

• Inga skarpa kanter eller lösa delar
• Testad på RISE / SP för att motstå     
  1000 överbelastningar, men bibehåller       
  form och funktion.
• Motståndskraftig mot rengöringsmedel
• Patenterad

Krokar
f inns i ett f lertal 
färger, kan även på 
förfrågan produceras 
i önskad kulör
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Kroklist

2cm

31cm

52 cm

6,5cm

9cm

9cm

3,5cm

6cm

6cm

KROK- JT-100

KROKLIST- JT-150

KROKLIST- JT-151

utformad för att sluta 
tätt mot vägg, fäst 
med säkerhetsskruv

fasade kanter för att 
hindra fäste av snöre 
eller liknande 

fjädrande material, 
ökar säkerheten och 
bidrar till säkrare 
arbetsmiljö 

designad för att vid riskbelast-
ning, dvs försök att fästa tex 
ett snöre med avsikt att utöra 
självskade- suicidförsök, böjer sig 
kroken och snöret glider av
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unik toalettborste,
kan inte brytas av

samma säkra
upphängningsfäste
till alla produkterna

pappershanddukar, eller textila 
handdukar, lösningar f inns för båda 
behov

TOALETTBORSTE PAPPERSHANDDUKSHÅLLARE SANITETSBEHÅLLARE

TOALETTBORSTE - JT-205

PAPPERSHANDDUKSHÅLLARE 
- JT-703

PAPPERSHANDDUKSHÅLLARE
MED LOCK - JT-702

SANITETSBEHÅLLARE - JT-701

PAPPERSKORG - JT-700

Badrumsprodukter,
frostad PP-plast

7,5cm

24cm

24cm

19cm

27cm

35cm

23cm

23cm

35cm

45cm

9cm

13cm

13cm

14cm

18cm
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PAPPERSKORG
lättviktsplast

frostad lätt 
genomsiktlig 
polypr0len

rundade hörn

vid riskbelastning 
släpper produkterna 
från fästet

laserskurna ur ark av frostad PP-plast. 
PP-plast är relativt mjuk vilket gör 
produkterna skadepreventiva*, 
svåra att göra skarpa

*Vi använder begreppen ‘skadeprevention/skadepreventiv’ som ett samlingsbegrepp 
för att innefatta suicidförsök, självskador och skador på patienter, klienter och personal. 
‘Säkra inredningsprodukter’ innebär att de är skadepreventiva och mycket robusta. 
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Husgeråd

Skadepreventiva glas, tallrikar 
och bestick är  en viktig faktor 
för många verksamheter för 
att skapa en säker arbetsmiljö 
och stärka skadepreventionen. 
Vårt mål är att erbjuda goda 
funktioner med enkel och 
igenkänningsbar form för ökad 
autonomi och strävan mot en 
‘normaliserad’ miljö. 

okrossbara glas

plastbestick, 
f lergångsanvändning 
ger mindre miljöavtryck 
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Tallrikar

Mycket hållbara och praktiska tallrikar av stark 
reptålig plast. Väl beprövade för utmanande 
miljöer, inte minst kriminalvården, där de 
produceras i arbetsträning och utbildning. 
Tål både microvågsugn och maskindisk. 

Bestick

MATTALLRIK - JT-600

DJUP TALLRIK - JT-601

ASSIETT - JT-602 BESTICK - JT-640

24cm

18,5cm

18,5cm 20cm

• Flergångsbestick
• Kan diskas i maskin

form och material minskar 
risken för självskador 

Bestick utformade för skadeprevention och 
säkerhet.  Den karaktärsfulla formen med urtag 
har syftet att försvåra att göra dem vassa. De 
svarta besticken är tillverkade i en styvare plast 
för att vara säkrare än metallbestick, de gula 
besticken i en mjukare plast med specifikt syfte 
att försvåra självskador. 

Väl beprövade för utmanande miljöer, inte minst 
kriminalvården, där de produceras i arbetsträning 
och utbildning.
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Glas

Hållbara och okrossbara glas med enkel igen-
kännbar form som bidrar till en trivsam miljö 
och måltid i utmanande miljöer. 

Glasen tål maskindisk och håller över längre 
tid. Tänk på att i jämförelse med vanliga glas 
blir givetvis plastglas repiga med tiden. 

DRICKSGLAS - JT-222

TILLBRINGARE MED LOCK 
- HS-619

CAFÈGLAS - HS-610

CAFÈGLAS - HS-611

DRICKSGLAS - HS-612

DRICKSGLAS - HS-613

53 cl

1,8 L

30 ml

26,5 cl

28,5 cl

28,5 cl

rejält handtag

NYHET!

kaffemugg med öra 
kommer lanseras i 
närtid!

f inns också i transparent 
vit med frostad yta
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Våra speglar är utformade precis som 
en ‘vanlig’ spegel, ramen och spegel-
glasets extra höga kvalitet bidrar till detta. 
Till skillnad mot speglar som limmas på 
eller fälls in i en vägg kan spegelglaset 
bytas ut enkelt. 

Speglar behövs inte bara i badrummet. 
En större spegel placerad nära hallen 
erbjuder också möjligheten att se hur 
man ser ut innan man lämnar rummet 
och skapar dessutom en känsla av 
rymd i ett litet rum.

På förfrågan kan spegelns ram erbjudas 
i flera olika laminat, t.ex. björk, ask eller 
valnöt. 

• Reptålig okrossbar polykarbonat
• Minskad distortion av återgivningen i              
  jämförelse med polerad metall, eller    
  enklare polykarbonat

Speglar

SPEGEL - JT-410
38cm 60cm 2,1cm

fasade kanter, förhin-
drar fäste av snöre

utbytbara spegelglas av 
okrossbar polykarbonat av 
högsta standard

speglarna kan utrustas med 
krok eller badrumshylla 
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Gardinskenor
Passar även i en 
fönsternisch

gardiner bidrar till egen möjlighet 
att reglera ljusinsläpp och tillför 
färg och förbättrad akustik
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Gardinskena -tak

Den skadepreventiva* gardinskenan är världsunik 
och designad för att möta de utmaningar verk-
samheter har när de vill skapa en omsorgsfull och 
säker miljö. Att överhuvudtaget kunna inreda med 
gardiner gör det möjligt att själv kunna styra insläpp 
av dagsljus och insyn, en viktig faktor för autonomi. 
Gardiner bidrar dessutom med färg och förbättrad 
akustik, se följande sidor om våra gardiner.

Skenans patenterade utformning hindrar att fästa 
något vid den, till skillnad mot vanliga skenor. 
Den är designad för att monteras dikt an mot vägg 
eller tak vilket förhindrar att den bräcks loss och kan 
användas som tillhygge eller för självskada.  
Gardinen hänger från skenan med specialdesignade 
löpare som lossnar vid riskbelastning. 
Testad vid RISE / SP

Gardinskenan finns i tre versioner: takmonterad, 
väggmonterad och en 90 graders duschskena. 
Utformningen av löparna underlättar för personal att 
enkelt montera gardinen när den släppt från skenan, 
vilket också eliminerar kostnad för externa install- 
atörer för att återställa funktionen. Gardinskenan 
består av tre delar: skena, ändstopp och löpare.

massiva robusta 
metallskenor, tålig 
pulverlackerad yta

TAKSKENA - JT-250
Kapas till önskvärd längd

*Vi använder begreppen ‘skadeprevention/skadepreventiv’ som ett samlingsbegrepp 
för att innefatta suicidförsök, självskador och skador på patienter, klienter och personal. 
‘Säkra inredningsprodukter’ innebär att de är skadepreventiva och mycket robusta. 

världsunik 
patenterad skena

ändstopp
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Gardinskena -vägg

löparna har mjuka hörn och 
radier för att minska skaderisk 
vid sväljning

monteras med 
säkerhetsskruv

ändstopp till 
väggskena

väggskena med unik prof il 

VÄGGSKENA - JT-251
Kapas till önskvärd längd
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Gardinskena -duschskenan är böjd 90 grader 
i en mjuk radie för att 
duschgardinen skall löpa 
lättare

NYHET!

nu kan vi även erbjuda 
skräddarsydda lätta 
duschdraperier i textil, 
brandsäkra och kan 
tvättas i 60 grader

DUSCHSKENA - JT-252
Kapas till önskvärd längd



21 21

Gardiner

Att kunna reglera ljusinsläpp med hjälp av gardiner 
och få ökad trivsel genom färg och mjuka material är 
några av de kvaliteter textil tillför.

Att gardiner inte bara bidrar till en mer omsorgsfull 
miljö men också har tekniska egenskaper är 
kanske inte lika känt. Vi har valt ut en kollektion med 
avgörande egenskaper som att påverka ljud, doft och 
ljus, vilket är faktorer som är viktiga för att sänka 
stressnivåer och därmed skapa bättre förutsättningar 
för välbefinnande och vårdens kvalitet. Givetvis finns 
det ett stort antal kulörer och strukturer för att designa 
en harmonisk inredning.

Kollektionen håller de mycket höga krav som ställs 
i vårdmiljö gällande brand, hygien och hållbarhet, 
samtidigt som de med sina unika tekniska funktioner 
bidrar till en läkande miljö. 

Mörkläggande gardiner, så kallade “dim-out”, är en enkel metod för 
att påverka ljusinflöde. Kanske kan det verka självklart, men det 
är inte överallt patienter och klienter har möjligheten att avskärma 
naturligt ljus eller övervakningsbelysning.

Ett mörkt rum ger bättre förutsättningar för sömnens kvalitet. Just 
sömnkvalitet är en betydande faktor för välmående och minskad 
stress, vilket i sin tur främjar läkning och minskad aggresivitet. 

Mörkläggning

ljudabsorberande
permanent f lamskydd
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Den unika våffelstrukturen skapar ett tredimensionell yta som genom 
sin design ger exceptionellt goda ljuddämpande egenskaper, 
ljudabsorptionsklass A. Våffelstrukturen ger också ett vackert mönster 
som reflekterar ljuset och skapar en levande yta. 

Det är lätt att inte tänka på höga ljudnivåer och bristande 
akustik, vanans makt är stor. Med textil kan nivåerna reduceras 
och skapa en lugn och trygg arbetsmiljö. 

Den doftneutraliserande textilens 
egenskaper är integrerade i 
fibern och bryter ned doftmole- 
kyler. Funktionen är permanent 
och försvinner inte eller läcker 
vid tvätt av gardinerna. 

Vi kan erbjuda allt från skira 
gardiner som filtrerar ljus, reduc-
erar utsidans brus och hindrar 
insyn, liksom textil som är tätare, 
skärmar av ljus och tillför färg 
och struktur. Vi kan även trycka 
specialdesignade mönster eller 
bilder på gardinerna. 

Duschdraperiet är unikt då det 
är tvättbart i hög temperatur, 
tunt och lätt, finns i ett antal 
olika kulörer och är flamskyddat.
Dessutom, duschdraperi är ett 
smidigt och ekonmiskt sätt att 
hindra fuktskador i badrum. 
Men inte minst viktigt, det bidrar 
till patienters integritet. 

Akustik Doftneutraliserande

Duschdraperi

vattenavvisande

doftneutraliserande
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Garderobs-
inredning

Att inreda en garderob med säker stång 
och galgar är en utmaning många verk-
samheter brottats med. Man har ibland 
utvecklat egna lösningar för att hindra 
självskador och suicid. Men för att uppnå 
en säker miljö har man många gånger 
tagit bort möjligheten att kunna hänga 
sina kläder, något som är en förutsättning 
för att plaggen skall hålla sig fina. Inte 
minst viktigt för att kunna hålla kläderna 
fina, vara klädd som man vill, ‘normalitet’.

Vi har utvecklat en skadepreventiv* skena 
som det inte går att fästa något i mer än 
den tillhörande galgen. Galgen är tillverkad 
av ett mycket robust material och kan inte 
brytas sönder. Den är också designad för 
att kunna hängas upp på den krok vi ut-
vecklat. Ett enkelt sätt att lufta sina kläder.

Ur säkerhetssynpunkt, beroende på 
behov och utmaningar, kan våra 
garderober väljas med eller utan dörr. 
Låsbara lådor och dörrar finns också som 
tillval.  

skena och galgar

* V i  använder  begreppen ‘skadeprevent i on /skadeprevent i v ’  som e t t 
sam l ingsbegrepp fö r  a t t  i nne fa t t a  su i c i d fö r sök ,  s jä l vskado r  och  skado r  på 
pa t i en te r,  k l i en te r  och  pe r sona l .  ‘Säk ra  in redn ingsp roduk te r ’  i nnebär  a t t  de  ä r 
skadeprevent i va  och  mycket  robus t a . 
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GARDEROBSET - JT-905
Monteras i garderob. Innehåller galgar, skena
och ändstopp.

galgar kan även beställas styckvis, 
det går bra att komplettera setet 
med f ler galgar

en ny ‘lättviktsgalge’ 
lanseras hösten 2019

NYHET!

mycket robust och elastiskt 
material, går inte att bryta av. 

rillor som gör det möjligt att hänga 
f lera plagg. Urtag för att hänga 
kläder med band fl 

GALGE - JT-903
39cm 17cm
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Psykiatrisk center Ballerup,
Region Hovedstadens Psykiatri
Danmark

Sedan starten har vi kontinuerligt utvecklat 
produkter i tät dialog med verksamheterna 
för att lösa deras problem. Vi diskuterar gärna 
behov, gör besök och ritar inredningsförslag 
för att inredningen skall bli så funktionell och 
tilltalande som möjligt, men också vara på 
rätt nivå gällande säkerhet. Här ger vi några 
exempel från miljöer vi utrustat. 

Projekt

Ytterö psykiatri 
Stockholms Läns Landsting

Nacka Psykiatri provrum
Stockholms Läns Landsting

BUP Halmstad
Region Halland

Clock View Hospital, 
Mental Health Clinic
NHS, Liverpool
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Offentliga
miljöer

Förutom vårdmiljö har andra offent- 
liga miljöer också krav på robusta 
och säkra produkter, inte minst för att  
möbler utsätts för hårt slitage. Med 
tiden ger en sliten miljö ett mindre 
välkomnande intryck, vilket är något 
som forskning menar ger en lägre 
nöjdhet. 

Genom den konstruktion och 
klädsel våra möbler har, får de ett 
långt liv, vilket också bidrar till en 
förbättrad ekonomi för verksamheten. 

Skolor, förskolor och hotell är exem-
pel på miljöer där tåliga och säkra 
inredningsprodukter kan bidra till en 
mer positivt upplevd miljö. I vissa 
verksamheter kan också säkerhet 
vara viktigt för att möta de risker som 
kan uppstå . 

I följande del av broschyren är vi 
stolta över att presentera de möbler 
från Pineapple vi noga valt ut för 
att möta de krav utmanade miljöer 
ställer. 



Pineapple

Nytänkande möbler för 
utmanande miljöer

Våra möbler är designade för att göra 
utmanande miljöer mer attraktiva genom 
innovativ inredning och funktion.  
Våra produkter används bland annat inom 
Psykiatri, BUP, Ungdomshem, Kriminalvård 
och annan offentlig miljö där krav på 
säkerhet och skadeförebyggande är 
avgörande för både brukare och personal.

Pineapple startades 1976 i Surrey i England, 
då under namnet "Pine Productions", med 
syftet att tillverka tåliga furumöbler för 
konsumentmarknaden. Sedan dess har 
sortimentet utvecklats till att bli ledande för 
utmanande miljöer.
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Ryno® - vår prisbelönade möbelserie 
för utmanande miljöer

några exempel på miljöer 
där våra möbler används

med ett starkt designfokus 
lyssnar vi på kundens önskemål 

för att skapa säkra och 
tilltalande lösningar
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STOL - HSP105

  88 cm    50 cm    62 cm    12-50 kg

alla Ryno®-stolar kan 
levereras med stoppad sits 

och ryggstöd

golvmonteringsbeslag f inns 
tillgängliga för samtliga 

Ryno®-produkter

vattentålig, fungerar 
även för utomhusbruk

Den prisbelönta möbelserien Ryno® har 
designats för utmanande miljöer och erbjuder 
största möjliga robusthet utan att göra avkall 
på komfort och funktion. Rynos organiska form 
är ett positivt färg- och designbidrag till många 
institutionella miljöer. 

• Rotationsgjuten i ett stycke för styrka
• Den tunga konstruktionen motverkar 

skadeverkning eller skada när viktad till 
max antal kg 

• Antibakteriellt, UV-stabiliserat och 
vattentåligt material

• Uppfyller bransskyddskravet UL94 HB

Ryno®

alla Ryno®-produkterna kan viktas för ökad tyngd
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MATBORD - HSP111
  75 cm    123,5 cm    123,5 cm    46-135 kg

korsformad bas, designad 
för att minimera 

gömställen

för ’extra’ 
krävande miljöer

3 0



FÅTÖLJ - HSP109

  80,5 cm    67 cm    68 cm    18-75 kg

PALL - HSP122

  46,5 cm    44,5 cm    39,5 cm

lätt att placera 
inn, tar liten yta

Ryno®

håller för vikt 
på 300 kg

31



LOUNGESTOL - HSP101

  78 cm    60 cm    76 cm    13,5-75 kg

CLUBFÅTÖLJ - HSP126

  895 cm    615 cm    615 cm    18-50 kg

BÄNK - HSP125

  47 cm    1400 cm    396 cm    50-75 kg

SOFFBORD - HSP100

  42,5 cm    65,5 cm    65,5 cm    12-50 kg

alla Ryno®-produkter 
kan viktas ytterligare

utformad för att 
försvåra att fästa 

något runt stolsryggen

alla Rynomöbler 
f inns i 10 kulöröer
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SACCOSÄCK LOUNGE - HSP603

  90 cm    100 cm    105 cm

SACCOSÄCK STOR - HSP602
  56 cm    140 cm    140 cm

SACCOSÄCK - HSP601
  80 cm    90 cm    90 cm

slitstarka dubbla sömmar

f lamskyddad textil  
och fyllning

inga åtkomliga blixtlås

ergonomisk, ger många 
sittställningar, vare sig 

barn eller vuxen

stor och generös form, inbjuder till nära samtal 
eller att bara kunna få sträcka ut kroppen, 
fungerar bra i ’lugna rum’ för vuxna

Boden
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RYNO® BARNSTOL - HSP118
  75 cm    42 cm    52 cm    8-30 kg

CUMULUS BARN MATSALSBORD - HSP213
  64 cm    70 cm    70 cm

Barn och ungdomar

90 GRADER - HSP624

  46 cm    81,5 cm     57,5 cm

REKTANGEL - HSP626

  46 cm    115 cm     57,5 cm

KUB - HSP621

  46 cm    57,5 cm     57,5 cm 

45 GRADER - HSP623

  46 cm    66 cm     57,5 cm

RUND URTAG - HSP625

  46 cm     57,5 cm

passar mot 
varandra, 

kombinera i 
olika spännande

formerRUND - HSP622

  46 cm     57,5 cm

Contessa mjuka skumstommar med 
tåligt brandsäkert tyg

kan även användas tillsammans 
med soffor och fåtöljer för 
vuxna för att ge funktionen 
att lättare kunna äta en 
måltid sittandes i fåtölj

passar i höjd till stolen
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SOFFBORD - HSP202
  42 cm    70 cm    70 

cm

kan också väljas med 
graf itgrå skiva

Cumulus Plus-borden har designats med 
säkerhet och robusthet i åtanke, men även 
med en form som skapar en modern och 
trivsam miljö. Deras tunga konstruktion gör 
dem väl lämpade för utmanande miljöer.

• Ytskikt av mycket tåligt laminat
• Kraftig tung pelare av massivt stål
• Finns i ett flertal storlekar

Cumulus Plus

MATSALSBORD - HSP211
  74 cm    150 cm    90 cm
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BOX - HSP820

  47 cm    195 cm    98 cm

FLARE - HSP821

  48 cm    199 cm    98 cm
inbyggda ’stödribbor,  

gör sängen mycket robust

utrusta med 
Monsoon 

tryckavlastande 
madrass för 

extra komfort

vatten- och f läcktåligt, antibakteriellt och 
f lamskyddande ytmaterial täcker in hela sängen

Sovie

Sovie är förmodligen den mest robusta 
sängen för utmanande miljöer på marknaden. 
Unik design för att vara både säker och ha 
mycket goda hygienegenskaper, samtidigt 
som den har en tilltalande form.  

• Extremt slitstarkt ytmaterial av Kydex
• Resistent mot skadedjur
• Vattentät för rengöring
• Mycket tung och svår att flytta, kan 
• Golvmonteras när verksamheten så kräver
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SÄNG  - HSP800

  39 cm    198 cm    97 cm

SÄNG MED LÅDOR - HSP802

  39 cm    198 cm    97 cm

sängbotten är infalsad i 
sidopanelen för ökad robusthet

massiva förstärkta sidor

Hamble Plus

Huvudegenskaper för samtliga sängar

• Förseglad sängbotten förebygger gömställen
• Golvmonteringssats som tillval
• Huvudgavel finns som tillval
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MADRASS - HSP880

  18 cm    190 cm    91,5 cm

tryckavlastande 
memory foam 

Vår unika Monsoon-madrass är tillverkad med ett ytskikt av 
’memory foam’ som främjar sömnkvaliteten –den gör verkligen 
skillnad!

Madrasser

• Vattentäta svetsade sömmar
• Vattentätt mjukt överdrag som andas
• Flamskyddat till Crib 5
• Hygienisk och lätt att rengöra

MADRASS  - HSP 863

  18 cm    190 cm    91,5 cm

kraftigt 
säkerhetsförseglat 

överdrag

alla madrasser kan beställas 
i önskat mått

MADRASS  - HSP873

  33 cm    190 cm    91,5 cm

Monsoon

Scorpio Polar

Scorpio & Polar finns i tjocklekarna 12,5 cm, 18 cm, 33 cm och 55 cm

• De mycket robusta och säkra Scorpio-madrasserna finns med 
flamskyddsklassning Crib 7

• Det finns Scorpio-madrasser med inbyggd kudde 
• Polar har ett mjukare tyg men hög brandklass
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GARDEROB - HSP775

  180 cm    60 cm    60 cm 

SÄNGBORD, 3-HYLLOR - HSP779

  59 cm    40 cm    45 cm

sluttande topp f inns 
som tillval

fasta hyllor gör 
konstruktionen mycket 

starkare

Designad utan dörrar och 
lådor för att motverka 
slitage och ge bättre 
översyn. Den öppna 
konstruktionen bidrar till 
skadeprevention genom 
att den försvårar att fästa 
något över eller i dörrar/
lådor med avsikt att utföra 
självskada*. 

Hamble Plus utan dörr

39

*Vi använder begreppen ‘skadeprevention/skadepreventiv’ som ett samlingsbegrepp 
för att innefatta suicidförsök, självskador och skador på patienter, klienter och personal. 
‘Säkra inredningsprodukter’ innebär att de är skadepreventiva och mycket robusta. 



BYRÅ, 3-HYLLOR - HSP780

  59 cm    76 cm    45 cm

SKRIVBORD, 4-HYLLOR - HSP782

  74 cm    105 cm    60 cm 

GARDEROB, DUBBEL - HSP776

  180 cm    87,5 cm    60 cm 

GARDEROB, KOMBI - HSP777

  180 cm    60 cm    60 cm

GARDEROB, MULTI - HSP 778 

  180 cm    60 cm    60 cm

BYRÅ, 4-HYLLOR - HSP781

  74 cm    76 cm    45 cm
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SKRIVBORD, 4-HYLLOR - HSP722

  73,5 cm    108,5 cm    48,5 cm

SÄNGBORD, 2-HYLLOR - HSP 721

  59,5 cm    45 cm    48 cm

utformad för att minimera 
dolda utrymmen

designad utan dörrar för 
ökad säkerhet

omsorgsfulla mjuka hörn, 
både stiligt och säkert

Acumen,utan dörr

GARDEROB, KOMBI - HSP718

  180 cm    92,5 cm    63,5 cm 

BYRÅ, 3-HYLLOR - HSP719

  65 cm    81 cm    48,5 cm

SLUTTANDE TOPP - HSP723

  83,5 cm    81 cm    48,5 cm

sluttande topp minskar antalet 
dolda utrymmen och  förenklar 

översyn och hygien 

lanseras i ljus ek 
hösten 2019 

tung konstruktion 
motverkar risk för skador 

och skaderverkning
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Acumen, vit
lanseras i ljus ek 

hösten 2019 

GARDEROB-2 DÖRRARS - HSP711

  180 cm    92,5 cm    63,5 cm

BYRÅ, 3-LÅDOR - HSP715

  65 cm    81 cm    48,5 cm

SKRIVBORD, 4-LÅDOR - HSP717

  73,5 cm    108,5 cm    48,5 cm

SÄNGBORD, 1-LÅDA/1 SKÅP - HSP713

  59,5 cm    45 cm    48 cm

SÄNGBORD, 3-LÅDOR - HSP714

  59,5 cm    45 cm    48 cm

GARDEROB, KOMBI - HSP712

  180 cm    92,5 cm    63,5 cm

tilltalande 
kontrast mellan 

valnötsytan 
och de vita 
dörrarna

infällda handtag, 
säkra och kraftiga 

pianogångjärn, 
rundade dörrkanter 
och grunda hyllor för 

skadeprevention
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Om våra stoppmöbler

43

ben monterade med 
säkerhetsskruv

stomme helt i plywood 
för bästa styrkakläs med tyger som har 

högsta slitstyrka, hygienkrav, 
vattenavvisning och brandskydd

häftklamrar är 
inte åtkomliga 

förseglade sömmar 

förstärkta armstöd

skillnader mot ’vanlig’ soffa

Sofforna och fåtöljerna är tillverkade av stark plywood, 
som är heltäckande på samtliga sidor. Detta skiljer 
sig markant från ‘vanliga’ soffor, de är oftast byggda 
av spånskiva eller mdf, material som inte håller för 
påfrestningarna i krävande miljöer. 

En avgörande skillnad är att undersidan är täckt 
med plywood vilket gör soffan stabil och stänger till 
hålrummet under.

Låga soffben blir starkare, de är monterade med 
säkerhetskruv, vilket hindrar benen från att skruvas av, 
till skillnad mot en ‘vanlig’ soffa. En avgörande egenskap 
för ökad trygghet. 

Sofforna kan fås med lösa dynor med förseglade 
vattentäta dragkedjor, eller helt klädda vilket ger 
minimalt med utrymme mellan sits, sidor och rygg. 
Genom att minska detta utrymme försvåras ‘gömmor’ 
vilket kan vara önskvärt för många verksamheter. 

Genom att klä sofforna och fåtöljerna med de mycket 
tåliga tyger vi rekommenderar får möblerna ett långt liv 
och skapar en hel, hållbar och välgenomtänkt inredning 
som bidrar till en omsorgsfull läkande miljö. 

Läs mer om tygerna på sidorna 50-51 

förseglad botten



FÅTÖLJ - HSP550
  82,5 cm    73,5 cm    78,5 cm

2-SITS SOFFA- HSP551
  82,5 cm    125 cm    78,5 cm

karaktärsfull 
lättplacerad fåtölj, 

tar liten golvyta 
i anspråk

sits förstärkt 
med plywood för 
ökad styrka och 
formbeständighet

Skye Plus

Den förstärkta och robusta serien Skye Plus 
har en karaktärsfull design som  bidrar till en 
spännande inredning. Den smala silhuetten 
har förstärkts med vinklade armstöd vilket 
unerlättar att resa sig, den fasta stoppningen 
gör att produkten behåller formen väl. Den 
nätta och lättplacerade 2-sitssoffan fungerar 
också väl för en person som behöver lite 
extra utrymme.
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FÅTÖLJ (MODUL) - HSP463
  88 cm    90 cm    98 cm

FOTPALL - HSP465
  40 cm    90 cm    90 cm

HÖRNMODUL - HSP464
  88 cm    98 cm    98 cm

stor generös modulsoffa för 
f lexibel användning

låg höjd ger bättre översyn

Snug Plus

helförstärkt för styrka
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IRIS 2-SITS SOFFA - HSP531

  81,5 cm    112 cm    60 cm

dolda sömmar och grunda 
mellanrum mellan sits och sida

förhindrar gömmor

IRIS FÅTÖLJ - HSP530

  81,5 cm    60,5 cm    60 cm

Iris

Domus Plus

f inns också utan 
frästa spår

exklusiv välvd skiktlimmad 
rygg av ek

DOMUS PLUS FÅTÖLJ  - HSP501

  77 cm    73 cm    70 cm

DOMUS PLUS 2-SITS SOFFA - HSP505

  77 cm    136 cm    70 cm

benens konstruktion går upp i fåtöljens ram 
vilket hindrar att benen kan slitas loss 

Iris finns även som fåtölj, 
vilket gäller samtliga 

soffor
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HARRIER 2-SITS SOFFA - HSP408
  87 cm    139 cm    95 cm

ORR 2-SITS SOFFA - HSP427
  85 cm    124 cm    87 cm 

fast rygg, utan 
lösa dynor  
för ökad tålighet 
och skötsel

HARRIER 3-SITS SOFFA - HSP409
  87 cm    192 cm    95 cm

HARRIER FÅTÖLJ - HSP407
  87 cm    85 cm    95 cm

ORR 3-SITS SOFFA - HSP428
  85 cm    177 cm    87 cm 

ORR FÅTÖLJ - HSP426
  85 cm    71 cm    87 cm 

Harrier Orr

bra sitthöjd, lätta att 
resa sig ur

47

LIGGFÅTÖLJ MED FOTPALL - HSP561
  100 cm    60 cm    99 cm

liggfåtöljens form ger 
tryckavlastning och 

 en skön avslappnande 
sittställning

liggfåtöljens f inns också 
i en modell med sammansatt 

fåtölj och pall

Zen Plus



röd sof-

fa

FÅTÖLJ - HSP470
  104 cm    85 cm    90 cm

2-SITS SOFFA - HSP471
  104 cm    154 cm    90 cm

3-SITS SOFFA - HSP472
  104 cm    208 cm    90 cm

konstruktion som underlättar 
rengöring och genomsikt

sits och rygg är 
fastmonterade i 

metallkonstruktionen, 
går enkelt att ta 
loss vid rengöring

Liberty

FÅTÖLJ - HSP430
  84 cm    97 cm    86 cm

3-SITS SOFFA - HSP432
  84 cm    184 cm    86 cm

2-SITS SOFFA - HSP431
  84 cm    153 cm    86 cm 

fastmonterad klädsel och 
stoppning, kan inte tas loss

förseglade sömmar, grunda 
f ickor mellan sits och sidor 
för minimering av gömställen, 

Magna
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STOL - HSP520
  82 cm    57 cm    46 cm

lätt och extremt tålig
stapelbar, lätt att förvara

Xeon Rock

Xeon-stolen är gjuten i ett stycke,lätt att rengöra 
och bekväm. Dessutom lämpad för både 
inomhus- och utomhusbruk tack vare UV-skydd.

En nyutvecklad möbelserie i skiktlimmad björk. Stolens skiktlimmade sits 
och rygg blir mycket stark. Tillsammans med medar som sammanbinder 
stolsbenen bildas en konstruktion som blir robust, där vanliga trästolar 
annars har sin svaghet. Trots sin styrka bibehåller stolen sin lätthet och 
genuina träkänsla med balanserade dimensioner. 

Bordet finns både som rektangulärt och runt. Runda bord är lättplacerade 
och bjuder alltid in till en extra sittplats. Serien kommer kompletteras med 
fler funktioner framöver, bl.a. ett soffbord. 

starkt och segt material

medar är skonskamt mot 
golvet, stärker konstruktioen 
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STOL - HSP301
  88 cm    46 cm    55 cm

MATBORD - HSP236
  74 cm    106,5 cm    106,5 cm

f inns i andra storlekar och 
runda eller rektangulära modeller

BORD - HSP240
  74 cm    91,5 cm    91,5 cm

fi nns i f lera storlekar, samt en 
större variant med dubbla pelare

rejält förstärkt för 
ökad robusthet

förstärkt med tre 
stödsargar eller stödhylla

stolar av massivträ bidrar 
till en trivssam miljö

värme- och stöttåligt ytskikt

38 mm tjock, tung pelare av bok 
motverkar risk för skaderverkning

KARMSTOL - HSP302
  88 cm    46 cm    55 cm

Boss

BisonCanterbury
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Två vattenbeständiga läderliknande kollektioner vinyltyger 
som är mycket slitstarka och antibaktriella, genom tygets 
microstruktur -ej tillsatta ämnen, gör dem till ett hygieniskt och 
praktiskt alternativ för utmanande miljöer.

01 Almond
02  Applemint
03  Aquamarine
04  Battleship
05  Blue Steel
06  Bubblegum
07  Candy
08  Cherry Blossom
09  Citrus Green
10  Cobalt
11  Cocoa
12  Cool Blue
13  Damson
14  Deep Rose
15  Dolphin
16  Dune
17  Eden
18 Elephant
19 Fudge
20 Ginger Snap
21 Golden Honey
22 Grape
23 Greyfriar
24 Gunmetal Grey
25 Jasmine White
26 Jazzberry
27 Koala

28 Lemon
29 Likoni
30 Lilac
31 Lupin
32 Magnum
33 Marigold
34 Mikado
35 Moss
36 Mulled Wine
37 Ocean Blue
38 Pillar Box
39 Primrose
40 Professor Plum
41 Purple Rain
42 Rainforest
43 Raspberry Crush
44 Rosso
45 Rouge
46 Rusty
47 Sapphire Blue
48 Scrubs
49 Sea Green
50 Sunblush
51 Tangerine
52 Ultraviolet
53 Walnut
54 Wasabi

JUST COLOUR

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

ASTON

01 Aubergine
02 Black
03 Blue
04 Bottle Green
05 Buff
06 Burgundy
07 Chablis
08 Chestnut
09 Citrus
10 Cream
11 Dove
12 Espresso
13 Gold
14 Indigo
15 Lime

16 Magenta
17 Mink
18 Moss
19 Mushroom
20 Navy
21 Oyster
22 Pewter
23 Pistachio
24 Purple
25 Red
26 Spice
27 Tan
28 Teal
29 Wine

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21

Möbelklädsel

350 000 Martindale -extremt 
slittåligt tyg

fläckavvisande och antibaktriellt 
ytksikt

fläckavvisande och 
antibaktriellt ytksikt

500 000 Martindale -extremt 
slittåligt tyg

22 23 24

25 26 27 28 29
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01 Hessian
02 Wasabi
03 Forest
04 Fern Green
05 Olive
06 Green
07 Chablis
08 Lime
09 Gold
10 Mink
11 Yellow
12 Wheat
13 Biscotti
14 Emerald
15 Ocean
16 Aqua
17 Sky
18 Turquoise
19 Teal
20 Azure

21 Steel
22 Silver
23 Royal
24 Graphite
25 Indigo
26 Navy
27 Charcoal
28 Dove
29 Peony
30 Mushroom
31 Purple
32 Lilac
33 Fig
34 Blush
35 Cyclamen
36 Crimson
37 Red
38 Terracotta
39 Orange
40 Scarlet

Ett slitstarkt alternativ som kombinerar komforten med taktil textil 
känsla med praktiska vattentäta egenskaper. Tänk på att dessa 
tyger är något mer känsliga för fläckar än vinyl.

HIGHLAND

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

vattentätt trevlig textil känsla

samtliga tyger i detta urval är 
flamskyddade med mycket hög klassning 

*givetvis kan möblerna kläs 
med eget tygval på begäran
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Extra krävande miljöer

Vissa miljöer kräver extra robusthet och säkerhet. Utmaningen att 
balansera form och säkerhet får här ibland sitt fokus på säkerhet. 
Några av möblerna kan även utrustas för tvångsåtgärder. 
Att säkerställa patiententernas och personalens minskade risk för 
skador i svåra situationer, men ändå kunna möblera och erbjuda 
funktioner, är också en fråga om respekt och ett verktyg för en 
läkande miljö.

Några av möblerna på detta uppslag visas även på andra platser i 
katalogen, men vi samlar dem här för att lyfta fram de möbler som 
verkligen tål att utmanas och svarar mot extra höga krav. 

fyllnadsprof il vid montering 
mot vägg. sängen kan 

golvmonteras

f inns även 
utan fack

rotationsgjutna,
en homogen del, 
inga lösa delar. 
livstids garanti. 

resistenta, 
tål vätska. 

f lamskydd crib 5

RYNO SKRIVBORD - HSP134

  74 cm    70 cm    51 cm 

RYNO SÄNG MED FACK - HSP130

  48 cm    101 cm    210 cm 

RYNO SÄNGBORD - HSP132

  60 cm    40 cm    35 cm 

RYNO BYRÅ - HSP133

  74 cm    70 cm    

RYNO VÄGGHYLLA - HSP135

  120 cm    70 cm    

Ryno f inns 
i 10 kulörer

alla Rynomöbler f inns i 
10 kulöröer

90 kg

13 kg

20 kg

24 kg

20 kg

50 cm

31 cm
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BÄNK VINKEL - HSP646
  120 cm    180 cm    109,5 cm

STOL VINKEL - HSP643
  93 cm   67 cm    105 cm

STOL - HSP642
  93 cm    60 cm    92 cm

tålig vandalresistent yta

bänken är utvecklad 
tillsammans med 

verksamheters speciella 
behov

vinkeln främjar 
nedtrappning och 

säkerhet vid svåra 
situationer

Inåtvinklad, 
för att 

lättare resa 
sig ur stolen 

Cascade Plus

Extra krävande miljöer

• Flamskyddat tyg och skum (CMHR)
• Stolarna finns även med högt ryggstöd

MADRASS  - HSP 863

  53 cm    190 cm    91,5 cm

MADRASS IHOPFÄLLBAR - HSP867

  7,6 cm    190 cm    76 cm 

kraftigt 
säkerhetsförseglat 

överdrag

innovativ tredelad konstruktion, 
förebygger att insynspaneler döljs

Scorpio
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SACCOSÄCK LOUNGE - HSP603

Boden Beanbag är lätt, tål att 
kastas runt. Extremt tåligt 
tyg/vinyl, 500 000 martindale, 
högsta brandskydd. Öppningen 
för stoppningen är förseglad.  
Dessutom har en beanbag goda 
ergonomiska egenskaper både för 
vuxna och barn. 

Contessa, mjuka skumfyllda former 
klädda med extremt tåligt tyg/vinyl. 
Högsta branskydd på både skum och 
tyg. Kan användas som sittmöbel 
eller mindre bord när hårda tunga 

material behöver undvikas. 

FLARE - HSP821

Sovie Flare, extremt robust, 
hermetiskt tillsluten. Tung, 
kan golvmonteras och även 

utrustas för tvångsåtgärder. 
Vinklade sidor underlättar 

både att stå nära, resa sig 
upp ur sängen, men också 

svårare att flf lytta, ställa upp sängen.  

RUND - HSP622

Ryno lounge, kan viktas till 
85 kg, eller golvmonteras. 
Svår att greppa, rundade 

kanter. Låg sitthöjd. 

De gula besticken är 
specialdesignde med 

mindre material, mjukare 
plast, svåra att göra 
vassa för att minska 
risken för självskador.

Dricksglaset av PP-plast 
går inte att krossa och 
kan inte göras vasst, 
så som tex plasten 

polykarbonat. 

LOUNGESTOL - HSP101

  78 cm    60 cm    76 cm    13,5-75 kg

DRICKSGLAS - JT-222

Extra krävande miljöer
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Tillsammans utgör produkterna i 
dennakatalog ett brett sortiment för 
att möblera och inreda patientrum, 
badrum och sociala ytor där 
skadeprevention bidrar till läkande 
miljö. Om det uppstår behov där 
det som visas i katalogen, eller 
på hemsidan, inte löser de behov 
inredningen ställer, så har vi idag 
möjlighet att erbjuda ett väsentligt 
större sortiment. Det kan vara 

alltifrån handfat till tvåldispenser, 
stödhandtag till toalett, eller 
dörrhandtag -givetvis med en design 
som är skadepreventiv.

Välkomna att komma med förfrågan, 
vi löser gärna problemen med er i en 
kreativ dialog. 

exempel

exempel

exempel



* * Refe renser  (e t t  u r va l )

Ar k i tek tur  som medic in  -  a r k i t ek turens b e t yd e lse  fö r  b ehand l ing sresu l t a te t  inom psyk ia t r in . 
Lund in ,  S ,  From,  L .  (20 0 9)  A RQ -  S t i f te l sen  fö r  ak i tek tu r fo r skn ing

Konc ept p rogram Loka l e r  fö r  psyk ia t r i .Kunskapsund er lag v id  p laner ing  (2018)  Pub l i ka t i onen 
f inns  a t t  l adda ner  f rån  Cent r um fö r  Vårdens  A r k i tek tu r  (CVA),  Cha lmers  Tekn iska  Högsko la

SiS Vårdmi l jö  –  En gu id e fö r  loka lu t veck l ing .  I ns t i tu t i onsvård  i  f okus .  N r  9  2017.  Pub l i ka t i onen 
f inns  a t t  bes t ä l l a  e l l e r  l adda ner  f rån  S iS  webbp la t s .  w w w.s t a t - ins t . se

Vi ew t hrough a  w indow may in f luenc e recover y  f rom surg er y.  Ul r i ch ,  R .  S .  (19 8 4).  Sc ience, 
new ser ies ,  2 24(46 47 ),  420 - 421.

Psych ia t r i c  ward d es ign c an reduc e aggress ive  b ehav io r.  Ul r i ch ,  R .,  Bogren,  L . ,  Gard ine r,  S . 
e t  a l  (2018)  J our na l  o f  Env i r onmenta l  Psycho logy,  57:  53 - 6 6

The Env i ronment a l  Psycho logy o f  Pr isons and Ja i l s:  Crea t ing Humane Spac es in  Secure 
Se t t ing s .  Wener,  R .  E .  (2012).  Cambr idge:  Cambr idge  Un ive r s i t y  Press .

Ö vr ig  rekommend erad l i t t e ra tur  och kunskapskä l lo r :

The Cente r  fo r  H ea l t h  Des ign ,  h t t ps: / / w w w.hea l t hdes ign.o rg

Besk y t te lse  a f  se lvmord st r ued e pa t i en te r  f ys iske  rammer  og pa t i en t s ikker hed  (2010),      
Dansk  Se lskab  fo r  Pat ien t s ikke r hed

Rågård en Rä t t spsyk ia t r i  med mänsk l ig t  ans ik te .  Ca ldenby,  C,  Lund in ,  S .

(2017 )  A RQ -  S t i f te l sen  fö r  ak i tek tu r fo r skn ing
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Kontakta oss gärna för rådgivning, 
inredningsförslag eller föreläsningar



Ansvars f r i sk r i vn ing

Hea lSafe  In te r iö r  s t rävar  s tänd ig t  e f te r  a t t 
fö rbä t t ra  och  u tveck la  p roduk te r  fö r  a t t 
uppnå så  hög säkerhe t  som möj l ig t  vad  gä l le r 
s jä lvskador,  su ic id ,  skador  och  skadegöre lse . 
Hög säkerhe t  k räver  rä t t  p roduk t  fö r  a t t  lösa 
rä t t  p rob lem.  Kor rek t  ins ta l la t ion  en l ig t  våra 
monter ings ins t ruk t ioner  ä r  v ik t ig t  fö r  a t t 
egenskaperna  ska l l  b ibehå l las . 

Ti l l  vå r  kännedom är  de  p roduk te r  v i  e rb juder 
och  beskr iver  som su ic idprevent iva  och 
skadeprevent iva  fungerande så  som v i  avse t t 
och  ska l l  fö rh indra  skador  på  pa t ien te r, 
k l ien te r  och  persona l .  In te  des to  mindre 
lämnar  Hea lSafe  In te r iö r  AB ingen garan t i 
som sku l le  innebära  a t t  vå ra  p roduk te r  kan 
fö rebygga a l l  s lags  s jä lvskada,  vå ld  e l le r 
s jä lvmord  e f te rsom var je  mi l jö  ä r  un ik  och  de t 
ä r  omöj l ig t  a t t  fö ru tse  a l la  inc iden te r  som kan 
upps tå . 

Det  ä r  v ik t ig t  a t t  säga a t t  su ic idprevent iva , 
skadeprevent iva  och  säkra  in redn ings-
produk te r  a ld r ig  kan  e rsä t ta  den  mänsk l iga 
in te rpersone l la  fak to rn  fö r  a t t  sc reena fö r 
su ic ida l i te t ,  s jä lvskador,  ho t  och  vå ld  mot 
persona l ,  vanda l i sm e l le r  innehavande av 
fö remål  e l le r  subs tanser  som kan a l l va r l ig t 
skada ind iv iden .  Det  ä r  in te  mö j l ig t  fö r 
Hea lSafe  In te r iö r  AB a t t  va rna  konsumenten 
om a l l  upp tänk l ig  och  okänd fa ra  i  samband 
med användn ingen av  p roduk te rna , 
konsumenten  måste  använda s i t t  egna sunda 
fö rnu f t  och  god bedömning  v id  användn ing  av 
p roduk te rna . 

Februari 2019

HealSafe Interiör AB
Nordhemsgatan 40
413 06 Göteborg
Sverige

www.healsafeinterior.com
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