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HealSafe Interiör
Sedan 2010 har vi vuxit fram som specialister på inredning för miljöer med höga krav. Vår första produkt utvecklades för Rättspsykiatrin, sedan dess har
efterfrågan på att lösa verksamheters 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 i krävande
miljöer som psykiatri, BUP, ungdomshem, kriminalvård och i annan offentlig miljö där krav på säkerhet och skadeförebyggande är avgörande för både
patienter/klienter och personal.
Vår filosofi bygger på att vi tror på design som ett
medel för att skapa läkande miljöer, vi ser inte någon
motsättning mellan säkerhet och en attraktiv samt
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 skapat en
möjlighet till dialogbaserad utveckling. Våra produkter
har på så vis blivit unika eftersom de löser problem
där lösningar tidigare inte funnits. Produkterna är
dessutom patenterade eller mönsterskyddade.
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Skade- och suicidpreventiv duschskena.

Okrossbar spegel med god återgivning, en
viktig kvalitet, inte minst i psykiatrin
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Skade- och suicidpreventiv
toalettpappershållare

Gardiner ger både bättre akustik och
självbestämmande över ljusreglering

Skade- och suicidpreventiv
gardinskena

Robust och extremt tålig säng, hermetiskt tillsluten
för höga brandsäkerhets- och hygienkrav

Säkerhet i sig skapar inte läkande miljöer. Det gör bara
design som har sin utgångspunkt i individens och
verksamhetens vardagsbehov, beprövad erfarenhet,
evidensbaserad forskning och omsorg. Inredning kan
aldrig 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 design1-4 för läkande miljö förespråkar
vikten av autonomi. Exempel på detta är flyttbara möbler, reglering av ljus, utsikt mot natur, god översyn över
lokalerna. 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 inredningsprodukter. De bidrar till en
respektfull miljö som håller länge, med förbättrad
ekonomi för verksamheten.
HealSafes produkter är designade, utvecklade och
tillverkade i Sverige, vilket borgar för snabb produktutveckling, leverans och hög kvalitet. Vårt möbelsortiment
presenteras i samarbete med Pineapple i Storbritannien, en
av världens ledande producenter av möbler för psykiatri
och miljöer som ställer extra höga krav på robusthet,
design och säkerhet. Viktiga krav för en läkande miljö.
Vi på HealSafe Interiör gör gärna inredningsförslag
och konsultationer. Välkomna att besöka vårt showroom
i Göteborg, personligen eller digitalt.

1, 2, 3, 4
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Referens på sid 67.

J-TRAC GARDINSKENESYSTEM
Den skadepreventiva* gardinskenan är världsunik och designad
för att möta de utmaningar verksamheter 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,
utebelysning och insyn, en viktig faktor för autonomi. Gardiner
bidrar dessutom med förbättrad akustik och färg. (Läs mer om våra
gardiner på sid 10-11.)
Skenans patenterade utformning hindrar att man kan fästa något
vid den, till skillnad mot vanliga skenor. Skenan är designad för
att monteras dikt an mot vägg eller tak vilket förhindrar att den kan
rivas ner och användas som tillhygge eller för självskada.
Gardinskenan finns i tre versioner
• J-trac gardinskena - takmonterad
• J-trac gardinskena - väggmonterad
• J-trac duschskena
Utformningen av gliden underlättar för personal att enkelt återmontera gardinen när den släppt från skenan.
Gardinskenan består av tre delar: skena, ändstopp och glid.
Skenan monteras med säkerhetskruv.
Gardinen hänger från skenan med specialdesignade glid som
släpper vid riskbelastning. Gliden har mjuka hörn och radier för
att minska skaderisk vid sväljning.
Testad vid RISE / SP. Rekommenderad av New York State Office of
Mental health.5

Gardiner bidrar till egen möjlighet att reglera ljusinsläpp och
tillför färg och förbättrar akustik

*Vi använder begreppet "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.
5
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Referens på sid 67.
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J-TRAC GARDINSKENA – TAKMONTERAD
• Hållbart självskade- och suicidresistent gardinskenesystem för krävande miljöer

• Ingen ligatur möjlig runt eller kring skenan.

Gardinlöpare/glid släpper vid en riskbelastning

• Lätt att installera. Skenan är fixerad mot taket och
kan ej rivas ner

Den självskade- och suicidresistenta gardinskenan har
en patenterad och unik design. Den är utvecklad för att
möta utmaningar i psykiatri och liknande miljöer för att
bidra till en omtänksam, säker och läkande miljö.
Massiv robust metallskena med tålig pulverlackerad yta.
Gliden löper med låg friktion.

Specialdesignade glid som
släpper vid riskbelastning

J-TRAC GARDINSKENA*, TAKMONTERAD – JT 250
* Kapad enligt order eller fullängd: 6100 mm

J-TRAC ÄNDSTOPP TAK, HÖGER – JT 253
J-TRAC ÄNDSTOPP TAK, VÄNSTER – JT 265
J-TRAC GLID, 10 ST – JT 255

J-trac takskena med unik prof il
Ändstopp till takskena

Ändstopp till takskena

J-trac takskena med unik prof il
Glid

7

Glid
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J-TRAC GARDINSKENA – VÄGGMONTERAD
• Hållbart självskade- och suicidresistent gardinskenesystem för krävande miljöer

• Ingen ligatur möjlig runt eller kring skenan.

Gardinlöpare/glid släpper vid en riskbelastning

• Lätt att installera. Skenan är fixerad mot väggen och
kan ej rivas ner

Den självskade- och suicidresistenta gardinskenan har
en patenterad och unik design. Den är utvecklad för att
möta utmaningar i psykiatri och liknande miljöer för att
bidra till en omtänksam, säker och läkande miljö.
Massiv robust metallskena med tålig pulverlackerad
yta. Gliden löper med låg friktion.

Specialdesignade glid som
släpper vid riskbelastning

J-TRAC GARDINSKENA*, VÄGGMONTERAD – JT 251
* Kapad enligt order eller fullängd: 6100 mm

J-TRAC ÄNDSTOPP VÄGG, HÖGER – JT 254
J-TRAC ÄNDSTOPP VÄGG, VÄNSTER – JT 264
J-TRAC GLID, 10 ST - JT 255

J-trac väggskena med unik prof il
Ändstopp till väggskena
Monteras med
säkerhetsskruv
Glid
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J-TRAC DUSCHSKENA
• Baserad på J-trac gardinskenesystem - tak
• Ingen ligatur möjlig runt eller kring skenan. Löpare/
glid släpper vid en riskbelastning

• Lätt att installera. Skenan är fixerad mot taket och
kan ej rivas ner

Den självskade- och suicidresistenta duschskenan har en
patenterad och unik design. Den är utvecklad för att möta
utmaningar i psykiatri och liknande miljöer för att bidra till
en omtänksam, säker och läkande miljö. Badrummet är
en av de platser där risken för suicid och självskador är
som störst.6 Massiv robust metallskena med tålig pulverlackerad yta. Gliden löper med låg friktion.

Specialdesignade glid som
släpper vid riskbelastning

J-TRAC DUSCHSKENA, 90°, 1450 mm – JT 252
J-TRAC DUSCHSKENA, 90°, 2000 mm – JT 262
J-TRAC ÄNDSTOPP TAK, HÖGER – JT 253

Vi erbjuder skräddarsydda lätta duschdraperier
i brandskyddad textil, tvättbara i 60 grader

J-TRAC ÄNDSTOPP TAK, VÄNSTER – JT 265
J-TRAC GLID, 10 ST – JT 255
6

Referens på sid 67.

Skenan är böjd 90 grader i en mjuk radie för att
duschdraperiet skall löpa smidigt

9
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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. Givetvis finns det ett stort antal kulörer och
strukturer för att skapa en harmonisk inredning.
Kollektionen som visas på nästa sida håller de mycket höga
krav som ställs i vårdmiljö gällande brand, hygien och hållbarhet,
samtidigt som den med sina unika tekniska funktioner bidrar till
en läkande miljö.
Vi kan erbjuda allt från skira gardiner som filtrerar ljus, reducerar
utsidans brus och hindrar insyn, till textil som är tätare,
skärmar av ljus och tillför färg och struktur. Vi kan även trycka
specialdesignade mönster eller bilder på gardinerna.
Rådgör gärna med oss inför beställning av gardiner. Vi hjälper
er med tygprover och rådgör vilken gardintyp som kan passa er
verksamhet bäst. Kontakta oss så bistår vi naturligtvis med all vår
kunskap kring gardiner och våra relaterade produkter.
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AIR
Den doftneutraliserande textilens egenskaper är integrerade i
fibern och bryter ned doftmolekyler. Funktionen är permanent
och försvinner inte eller läcker vid tvätt av gardinerna.

AIR

AKUSTIK
Den unika våffelstrukturen skapar en 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. Med textil kan ljudnivåerna
reduceras och skapa en lugn och trygg arbetsmiljö.
AKUSTIK

DIMOUT
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.
Sömnkvalitet är en betydande faktor för välmående och minskad
stress, vilket i sin tur kan främja läkning och minskad aggressivitet.

DUSCHDRAPERI

DIMOUT

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

DUSCHDRAPERI
11
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KROKAR & KROKLISTER
• Självskade- och suicidresistenta krokar och kroklist
• En ligatur, ett snöre eller liknande släpper vid 8-9 kg
vertikal belastning

• Enkel att installera. Tät passform mot vägg hindrar fastkilning
Trots krokens "normala" utseende och attraktiva design medför
det noggranna materialvalet kombinerat med mycket specifika
designdetaljer att kroken är både säker och funktionell. Den
patenterade självskade- och suicidresistenta kroken är utformad
med syfte att addera färg och design i vårdmiljön, med bibehållen
full säkerhet. Utvecklad i samarbete med Helix Rättspsykiatri,
Huddinge sjukhus i Stockholm.
Kroken klarar tyngden av flera plagg eller handdukar, men när
en extra vikt appliceras i nedåtgående riktning släpper kroken
genom att böja sig. Ett snöre, en rem eller liknande glider då av
kroken som sen återtar sin form. Tester visar att kroken bibehåller
form och funktion efter mer än 1000 belastningscykler.

KROK – JT 100

vit, B: 20 mm H: 65 mm D: 35 mm

Kroken böjer sig vid
riskbelastning
och snöret glider av

12

12

KROK – JT 101

svart, B: 20 mm H: 65 mm D: 35 mm

KROK – JT 103

grå, B: 20 mm H: 65 mm D: 35 mm

KROK – JT 104

KROK – JT 102

blå, B: 20 mm H: 65 mm D: 35 mm

röd, B: 20 mm H: 65 mm D: 35 mm

KROKLIST – JT 150

2 krokar, B: 310 mm H: 90 mm D: 60 mm

Kroken kan vid förfrågan
produceras i annan kulör

KROKLIST – JT 151

3 krokar, B: 520 mm H: 90 mm D: 60 mm
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J-TRAC KLÄDGALGESYSTEM
Att inreda en garderob med säker upphängning och galgar är
en utmaning många verksamheter brottas med. Verksamheter
har ibland utvecklat egna lösningar för att förhindra självskador
och suicid, eller helt enkelt tagit bort möjligheten att hänga sina
kläder. Att hänga sina kläder, inte vika dem, är en förutsättning
för att många plagg skall hålla sig fina och fräscha och ger en
god översikt.
Detta bidrar till ökad normalitet och forskning påpekar vikten av
att kunna hålla ordning på och hänga sina kläder.7
Vi har utvecklat en skadepreventiv skena som monteras mot
garderobens innertak eller undersida av en hylla. Det går inte
att fästa något annat mot skenan än den tillhörande klädgalgen.
Genom det sinnrika snäppet kan man växla mellan J-trac
klädgalge, lätt och J-trac klädgalge, lätt - papp.
J-trac klädgalge finns i tre modeller (se sid 15-17). J-trac
klädgalge är också designad för att kunna hängas upp på vår
krok. Ett enkelt sätt att lufta sina kläder.
J-trac klädgalgar säljs i 5-pack eller som del i J-trac klädgalgesystem.

MODELL:

•

				

Lätt

			

Hållbar

14

•
•
•
•

Suicidpreventiv

Tvättbar

7

LÄTT		ROBUST

•
•

LÄTT – PAPP

•
•

Referens på sid 67.
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J-TRAC KLÄDGALGE, LÄTT
• Självskade- och suicidpreventiv, släpper från skenan
vid riskbelastning

• Lätt och robust klädgalge
• Hygienisk
J-trac klädgalge, lätt består av ett snäppe i termoplastisk
polyuretan (TPU) samt en utbytbar klädgalge i PUR-skum.
PUR-skum är ett unikt material som är lätt och flexibelt men
också extremt robust och rivstarkt. Låg vikt minskar risk för skada
vid slag.
För att många plagg skall se bra ut och hålla väl är det nödvändigt
att kunna hänga dem. Detta ger ökad autonomi.
Klädgalgesystemen är avpassat för garderober med 600 mm
bredd eller mindre, men kan anpassas för större bredder.
J-TRAC KLÄDGALGE, LÄTT – HS 907
5-pack. B: 420 mm H: 200 mm

J-TRAC KLÄDGALGESYSTEM, 5 ST LÄTT galgar - HS 901

5 klädgalge, 1 skena och 2 ändstopp

J-TRAC KLÄDGALGE, utan snäppe, LÄTT – HS 911
J-TRAC GALGE, SNÄPPE – HS 908
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J-TRAC KLÄDGALGE, ROBUST
• Självskade- och suicidpreventiv, släpper från skenan
vid riskbelastning

• Robust och hållbar klädgalge
• Hygienisk

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

Tillverkad av polyuretan som är ett mycket robust och elastiskt
material och inte går att bryta av. J-trac klädgalge, robust
släpper från skenan vid riskbelastning, max 10 kg.
Utöver aspekten av autonomi, är det viktigt att få vara klädd
som du vill, att ha en känsla av “normalitet”.
Klädgalgesystemet är avpassat för garderober med 600 mm
bredd eller mindre, men kan anpassas för större bredder.

J-TRAC KLÄDGALGE, ROBUST – JT 903
5-pack. B: 390 mm H: 170 mm

J-TRAC KLÄDGALGESYSTEM, 5 ST ROBUST galgar – HS 905
5 klädgalge, 1 skena och 2 ändstopp

16
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J-TRAC KLÄDGALGE, LÄTT – PAPP
• Självskade- och suicidpreventiv, släpper från skenan
vid riskbelastning

• Utbytbar galgdel
• Kan fås med valfritt tryck
J-trac klädgalge, lätt – papp består av ett snäppe i
termoplastisk polyuretan (TPU) samt en utbytbar klädgalge
i 2-ply wellpapp. Klädgalgen släpper från skenan vid
riskbelastning.
Snäppet fästs enkelt på galgdelen men kan enkelt öppnas om
galgdelen behöver bytas ut. För att många plagg ska se bra ut
och hålla väl är det nödvändigt att kunna hänga dem.
Klädgalgesystemet är avpassat för garderober med 600 mm
bredd eller mindre, men kan även anpassas för större bredder.

J-TRAC KLÄDGALGE, LÄTT - PAPP – HS 902
5-pack. B: 420 mm H: 200 mm

J-TRAC KLÄDGALGESYSTEM, 5 ST LÄTT - PAPP galgar – HS 900
5 klädgalge, 1 skena och 2 ändstopp

J-TRAC KLÄDGALGE, utan snäppe, LÄTT - PAPP, 25 st – HS 909
J-TRAC GALGE, SNÄPPE – HS 908

17
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Nacka psykiatri provrum

BADRUMSPRODUKTER
Badrum i miljöer med höga krav är en 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 som bidrar till
högre nivå av säkerhet, 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 där man målmedvetet strävat efter att skapa en trygg och väldesignad miljö
(se nedan).
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Badrumsspegel
sid 27
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BADRUMS- & DUSCHHYLLA

BADRUMSPRODUKTER – Lättvikt (LV)

• Skadepreventiv badrums- och duschhylla som släpper från

• Lätt och mjuk polypropylen som inte kan göras skarp
• Produkterna släpper från väggfästet vid riskbelastning
• Rundade kanter ger enkel rengöring och minskad risk

väggfästet vid riskbelastning

• Stark och tålig plast som inte kan göras vass
• Rundande hörn för enkel rengöring och minimerad skaderisk

för skador

Vår serie Lättvikt (LV) består av en rad badrumsprodukter tillverkade av laserskuren frostad, lätt genomskinlig PP-plast (polypropen).
PP-plasten är ett mycket lätt och mjukt material vilket gör produkterna skadepreventiva och svåra att göra skarpa.
Väggfästets utformning förhindrar också fastsättning av snöre
eller liknade vilket omöjliggör ligaturer.
Lättviktsprodukterna är tåliga men har en begränsad livslängd
och skall ses som flergångsprodukter.

Badrums- och duschhyllan är utformade för att bära vikten av
vanliga personliga vårdprodukter, men när ytterligare riskbelastning appliceras släpper den från fästet. Utformningen av väggfästet med fasade kanter och flexibla hållare förhindrar fastsättning av snöre eller liknade och därigenom förhindrar möjligheten
att skapa en ligatur. Hål i botten för vattenavrinning.
Okrossbara glas

BADRUMSHYLLA – JT 220

inkl två st glas. B: 210 mm H: 100 mm D: 100 mm

Hyllan släpper från väggfästet
vid riskbelastning

PAPPERSHANDDUKSHÅLLARE LV
– JT 703
B: 240 mm H: 230 mm D: 130 mm

PAPPERSHANDDUKSHÅLLARE LV
TÄCKT – JT 702
B: 240 mm H: 230 mm D: 130 mm

PAPPERSKORG LV – JT 700

B: 270 mm H: 450 mm D: 180 mm

DUSCHHYLLA – JT 210

vit, B: 210 mm H: 100 mm D: 100 mm
(Finns även i svart)
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DUSCHHYLLA – HS 211

transparent, B: 210 mm H: 100 mm D: 100 mm
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SANITETSBEHÅLLARE LV – JT 701
B: 190 mm H: 350 mm D: 140 mm

TOALETTPAPPERSHÅLLARE

TOALETTBORSTE

• Skadepreventiv pappershållare som släpper från väggfästet

• Skaftet kan ej brytas av och därmed ej göras till vasst tillhygge
• Ser ut och fungerar som en vanlig toalettborste
• Inklusive väggmonterad kopp

•
•

vid onormal riskbelastning
Mycket flexibelt material, pappershållaren kan inte brytas av
eller slipas vass
Mjuka hörn för minskad skaderisk

Formgiven för att kommunicera enkelhet och tydlighet i sin form
och funktion. Utformningen av väggfästet med fasade kanter och
flexibla hållare förhindrar fastsättning av snöre eller liknade och
därigenom förhindrar möjligheten att skapa en ligatur.
Fästet är testat för att klara över 1000 överbelastningar, behåller
sin form och funktion. Formgiven i samarbete med Region
Hovedstadens Psykiatri, Danmark.

Vanliga toalettborstar kan brytas av och användas som vasst
stickverktyg. Vår design medför minskad risk för självskada eller
risk för att skada någon annan. Den flexibla borsten är tillverkad
av en specialpolymer. Toalettborstens kopp hängs på väggfäste
för att underlätta golvstädning. Väggfästet är flexibelt och
omöjliggör ligaturfixering.

Det flexibla skaftet kan
ej brytas av och därmed
kan det inte bli ett vasst
och farligt tillhygge
TOALETTBORSTE, 5 st – HS 205

TOALETTPAPPERSHÅLLARE – JT 200

H: 390 mm B: 75 mm D: 90 mm

B: 160 mm H: 150 mm D: 20 mm

Lätt att
sätta tillbaka
i fästet
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TVÅLDISPENSER & HJÄLPMEDEL
• Skadepreventiva produkter för dusch- och toalettutrymmen
• Säkra och robusta
• Utformade för enkel rengöring och minimerad skaderisk

Extra
greppstöd
för väggfäste.

Draghandtag, grepp- och stödskener som ger extra stöd och
underlättar för såväl klienter som personal.
Fasad översida för att minska risken
för att f'ästa en ligatur.
STÖDHANDTAG, HÖGER – HSA109
H: 38 mm, L: 600 mm

STÖDHANDTAG, VÄNSTER – HSA110
TVÅL DISPENSER – HSA101
B: 191 mm, H: 345 mm, D: 99 mm

H: 38 mm, L: 600 mm

Hål för avrinning. Små (2 mm)
hål för att man inte skall
kunna trä igenom ett snöre

Väggmonterad arm som ger stöd
vid toalett när sidovägg saknas

Förhindrar fäste
av ligatur i nedfällt låst läge

DUSCH-SITS – HSA105

B: 600 mm, H: 247 mm, D: 250 mm

DRAGHANDTAG 450 – HSA106
H: 450 mm, B: 32 mm

DRAGHANDTAG 600 – HSA107
H: 600 mm, B: 32 mm

DRAGHANDTAG 800 – HSA108
H: 800 mm, B: 32 mm

STÖDHANDTAG, FÄLLBART – HSA111
Blå
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PERSONLIG HYGIEN
• Hygienprodukter med hälsa och säkerhet i fokus
• Framtagna speciellt för krävande miljöer
• Produkter tillverkade av mjuka material för att inte
kunna brytas av eller göras vassa

I många miljöer med höga säkerhetskrav är det inte möjligt för
klienter/patienter att självständigt välja hygienprodukter eftersom
institutioner måste förhålla sig till att vissa hygienprodukter kan
utgöra en säkerhetsrisk, och därför inte är möjliga att använda.
Evidensbaserad Design, EBD, visar att självbestämmande
minskar stress, vilket kan minska aggression och främja läkande.
Autonomi har visat sig ha en positiv inverkan på välbefinnandet
och bidra till läkande. Det är därför viktigt att skapa ett liv och
miljöer med goda förutsättningar för självbestämmande med hjälp
av arkitektur, inredning och produkter.
Tandborstarna finns i flera modeller som alla är säkra och flexibla.
Transparenta förpackningar försvårar möjligheten att gömma
föremål eller manipulera förpackningen.

ENGÅNGSTANDBORSTE MED TANDKRÄM – HSO626
L: 70 mm, 30-pack

TANDBORSTE – HSO-623
L: 70 mm, 30-pack

Samtliga tandborstar har mjuka skaft och
kan inte göras vassa, extra böjlig är “Flex”

TANDBORSTE FULLÄNGD – HSO622

TANDBORSTE FLEX – HSO624

L: 160 mm, 30-pack
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L: 100 mm, 30-pack
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TANDBORSTE – HSO625
L: 100 mm, 30-pack

TANDGEL M FLOUR – HSO627
m transparent tub, 28 gr, 10–pack

TANDKRÄM M FLOUR – HSO628
42 gr, 10–pack

Transparent och
flexibel förpackning

TANDTRÅDSBYGEL/TANDPETARE – HSO631
100–pack

DEODORANT – HSO629

m transparent tub, 56 gr, 10-pack

Tandtrådsbyglarna är tillverkade
i mycket mjuk och böjlig plast

TANDTRÅDSBYGEL, U-FORM – HSO630
100–pack
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SÄKER RAKHYVEL – HSO632
30-pack, engångshyvel
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HUSGERÅD

BESTICK

• Självskade- och suicidresistenta redskap
• Redskap i slitstark och okrossbar plast som inte

• Självskade- och suicidresistenta bestick för krävande miljöer
• Bestick i slitstark och okrossbar plast som inte kan slipas och

• Flergångsprodukter, vilket bidrar till mindre miljö-

• Tål diskmaskin

kan slipas och användas som tillhygge

påverkan jämfört med engångsprodukter

Dessa redskap är utformade för att minska risken för självskadebeteende och skada mot andra. Säkra glas, tallrikar och bestick är
viktiga faktorer för många verksamheter i målsättningen att skapa
en säker plats för såväl patienter som en säker arbetsmiljö.
Vårt mål är att erbjuda redskap med en enkel och igenkännbar
form för ökad autonomi i strävan efter en "normaliserad" miljö.

användas som vapen

Besticken är utformade för att minska självskadebeteende och
skada mot andra. Den karakteristiska formen med urtag gör att
mängden material som kan slipas och orsaka skada minskas.
Bestickens prestanda kan inte jämföras med bestick av hårdplast
eller metall. Väl beprövade för krävande miljöer, inte minst av
kriminalvården, där de också produceras i arbetsträning och
utbildningssyfte.

KNIV ORANGE, FLEXIBEL – JT 641
25-pack

GAFFEL ORANGE, FLEXIBEL – JT 640
25-pack

SKED ORANGE, FLEXIBEL – JT 642
25-pack

TESKED ORANGE, FLEXIBEL – JT 643
25-pack
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TALLRIKAR

GLAS & MUGGAR

• Självskade- och suicidresistenta tallrikar utformade för

• Slitstarka och okrossbara glas, muggar & tillbringare
• "Normaliserad" dukning i krävande miljöer
• Tål diskmaskin

•
•

krävande miljöer
Tallrikar i slitstark plast som inte kan slipas och användas
som tillhygge
Hög hållbarhet, tål både mikrovågsugn och diskmaskin

Hållbara och okrossbara glas, muggar och tillbringare med enkel
igenkännbar form som bidrar till en trivsam miljö och måltid.
Glasen tål maskindisk, mikrovågsanvändning och håller över
längre tid. (Tänk på att i jämförelse med vanliga glas blir plastglas repiga med tiden.)

Slitstarka tallrikar som produceras i robust och slagtålig plast.
Väl beprövade för krävande miljöer, inte minst av kriminalvården, där våra vita tallrikar också produceras för arbetsträning och pedagogiskt syfte. Speciellt HS 611 och HS 612 är
extremt svåra att bryta sönder. Tallrikar BIO har mer än 80%
mindre koldioxidavtryck jämfört med liknande produkter baserade på konventionella plaster.
Tål både mikrovågsugn och diskmaskin.

DRICKSGLAS,
28 cl - HS 615
25-pack

SKÅL GRÖN BIO – HS 612

DJUP TALLRIK VIT – JT 601

TALLRIK GRÖN BIO – HS 611

ASSIETT VIT – JT 602

MATTALLRIK GRÖN BIO – HS 610

MATTALLRIK VIT– JT 600

Ø 150 mm, 25-pack

Ø 240 mm, 25-pack

Ø 250 mm, 25-pack

DRICKSGLAS,
25 cl - HS 616
25-pack

DRICKSGLAS,
40 cl - HS 614
25-pack

KAFFEMUGG,
- HS 618
28 cl, 25-pack

Ø 185 mm, 25-pack

DRICKSGLAS FROSTAT – JT 221

Ø 185 mm, 25-pack

30 cl, 25-pack

DRICKSGLAS SVART – JT 222

Ø 240 mm, 25-pack

30 cl, 25-pack

TILLBRINGARE - HS 617
1,4 liter

Observera att plast är känsligt för drastisk förändring av temperatur och/eller luftfuktighet. Diskmaskin- och mikrovågsanvändning går bra, liksom rengöring med milda rengöringsmedel. Vi kan dock inte
garantera hållbarheten i förhållande till maximala diskmaskinscykler eftersom alla maskiner fungerar olika.

25

25

INREDNINGSDETALJER
Inredningsprodukter som bidrar till en mer funktionell, attraktiv
och normaliserad miljö utan att man ger avkall på säkerhet.
För många personer med kognitiva svårigheter är det viktigt
att kunna upprätthålla en strukturerad dag och vecka, där
hjälper t.ex. både en whiteboard och en klocka till för att ge
stöd i rutinerna.

WHITEBOARD
• Ramen har fasade kanter för att minska risken för att
fästa en ligatur

• Robust och hållbar
• Monteras på väggen med säkerhetsskruvar
På whiteboarden kan man skissa, skriva schema eller göra
andra anteckningar som hjälper till att skapa struktur i det
dagliga arbetet. Avsedd för whiteboardpennor.

VÄGGKLOCKOR
• Suicidpreventiv design
• Robust och slagtåligt hölje
• Lättlästa displayer
Batteridriven 24 timmars klocka med dag, datum, månad, år
och temperatur. Andra färger tillgängliga på begäran.

VÄGGKLOCKA, DIGITAL – HSA140
B: 328 mm, H: 355 mm, D: 35 m
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VÄGGKLOCKA, ANALOG – HSA141

WHITEBOARD – HS 425

B: 600 mm H: 800 mm D: 21 mm
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SPEGLAR
• Reptålig okrossbar polykarbonatspegel med minimal bildförvrängning
• Ramen har fasade kanter för att minska risken för att fästa en ligatur
• Utbytbart spegelglas

Ram i hårdtryckslaminat, lämplig
för våtrum och badrum

Våra speglar är utformade för att se ut och fungera som "vanliga"
speglar. Ramens täta passform mot väggen och den högkvalitativa okrossbara spegeln är nyckeln till att uppnå både
säkerhet och en attraktiv interiör.
Till skillnad mot speglar som limmas på eller fälls in i en vägg kan
spegelglaset bytas ut enkelt. Polykarbonatglaset erbjuder minskad bildförvrängning i jämförelse med polerad metall.
På förfrågan kan badrumsspegelns ram erbjudas i flera olika
laminat, t.ex. björk, ask eller valnöt.

Ram av björkplywood

SPEGEL BJÖRK 1200 – HS 422

Kan beställas utan krok

B: 380 mm H: 1200 mm D: 23 mm

SPEGEL BJÖRK 600 – HS 420
B: 380 mm H: 600 mm D: 23 mm
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SPEGEL BJÖRK DROPP – HS 421

B: 380 mm H: 450 mm D: 23 mm
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BADRUMSSPEGEL, VIT – JT 410

B: 380 mm H: 600 mm D: 21 mm. Vikt: 4,8 kg

LJUDABSORBENT
• Väggmonterad med unik hållbar mikroperforerad yta som
•
•

medger god hygien
Ram i massiv björk med fasade kanter för att minska risken för
att fästa en ligatur
Ljudabsorbenten kan fås med tryck, foto eller annat mönster
på fronten

Att minska ljudnivån i en vårdmiljö har en stressreducerande
effekt, vilket i sin tur har en positiv effekt3 på sömnkvaliteten och
kan minska aggression samt bidra till läkande. En ljudabsorbent
kan adderas när extra höga krav ställs på den akustiska miljön
och de ljudabsorberande egenskaperna från rummets textilier
inte räcker till.
3

HealSafe Interiör har därför utvecklat en unik, robust, hållbar
och säker ljudabsorbent som är omöjlig att riva ner eller ha
sönder. Den unika konstruktionen består av en förstärkt brandklassad fibergipsskiva med hårt laminat samt brandklassad
ljudabsorberande stenull. Nanohålen, 0,5 mm, är så pass små
att damm och droppar inte tränger in i materialet.
Standardutförande på panelen är i vitt laminat och massiv vitlaserad björkram, men kan även fås med tryck. Då bidrar ljudabsorbenten även till en visuellt stimulerande miljö. Monteras
stående eller liggande på vägg eller i tak.
Se produkt "Väggkonst" (sid 29-31) för val av naturfoton.

Referens på sid 67.

Fasade kanter, förhindrar fäste av snöre.
Monteras med säkerhetsskruv

Detalj av perforerad laminatskiva. Unik teknik för optimerad
ljudabsorbtion
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LJUDABSORBENT VIT LAMINAT M RAM – HS 431
B: 680 mm H: 1280 mm

LJUDABSORBENT VIT LAMINAT, PER MODUL – HS 433
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VÄGGKONST
• Ett urval av naturfoton
• Bidrar till en stressreducerande miljö
• Tryckt på fototapet, polykarbonat eller ljudabsorbent
Naturfoton och utsikt mot natur har en evidensbaserad inverkan
på att minska stress.2 I samarbete med naturfotografen Anita
Campbell kan vi nu erbjuda ett urval av hennes naturfoton till
patientrum, allrum, korridorer, entréer mm.
Fototapet och naturfoto tryckt på slagtålig polykarbonat erbjuds i
valfri storlek. Ljudabsorbenten är 1200x600 mm.
2

Referens på sid 67.

Anita Campbell har varit professionell fotograf i 15 år. Under
rehabiliteringen efter en trafikolycka upptäckte hon naturens helande
kraft. "Passionen" blev naturfotografering. Tidigare hade hon ägnat
sig åt hjärnforskning och är docent i biokemi. Idag kombinerar hon sin
vetenskapliga bakgrund med fotograferandet.

Samtliga
naturfoton
sid 30-31
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Glänta

Bokskog

Skogsväg

Blomsteräng

Bräken
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Tall

Stenskvätta
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Lövverk

© Anita Campbell

Stilla hav

Säv

Brygga

Rosa havet

Strandråg
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Skär

© Anita Campbell
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SÄNGLAMPA

FLEXIBEL PENNA

• Suicidpreventiv
• Robust och hållbar
• Ställbart ljus med dimmer

• Mjuk och flexibel för att minska risken för självskada
eller skada mot andra

En robust väggmonterad dimbar läs- och sänglampa med hölje i
vitlackerat stål. Riktning av ljus 45° neråt och justerbar 25° i sidled. Tack vare den mjuka välvda formen minskas risk för skador
vid sammanstötning eller slag.
Patienter och klienter kan uppleva obehag av lampor som är illa
placerade och/eller har skarpa hörn. Dimbarhet är också viktigt.8
8

• Den flexibla pennan böjs när tryck appliceras
• Bra grepp
Den flexibla pennan är speciellt utformad för miljöer
där säkerhetskraven är höga.
Hölje i mjuk genomskinlig plast.

Referens på sid 67.

Justerbar 25° i sidled
SÄNGLAMPA HALVGLOB, DIMBAR, VIT – HSF100

FLEXIBEL PENNA – HSI650

Diameter: 1630 mm. D: 730 mm

25-pack. L: 100 m

SÄNGLAMPA HALVGLOB, DIMBAR,
VALFRI FÄRG – HSF102

FLEXIBEL PENNA – HSI651
100-pack. L: 100 m

Diameter: 1630 mm. D: 730 mm
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SPEGELKUPOLER

BESLAG

• Reptålig okrossbar polykarbonat med minimal

• Beslag utformade med funktion i fokus
• Säker montering
• Utformade för att för att förhindra fäste av ligaturer

•
•

förvrängning
Ökar och säkerställer säkerhet
Idealisk för alla områden som kräver vidvinkelövervakning

Fungerar väl för korridor, hörn, klient-/dagrum, besöksområde,
eller andra områden som kräver bred områdesövervakning.
Kupolen är fylld med slagabsorberande skum vilket ökar
slagtåligheten avsevärt.

Robusta och väl beprövade beslag som har god funktion och hållbarhet med fokus på design, ergonomi
och säkerhet.
Handtagets välvda form och slutna
bakomliggande hålrum omöjliggör fäste
av snöre eller liknande

DÖRRHANDTAG – HSK156
H: 150 mm, B: 40 mm, D: 28 mm

SPEGELKUPOL 90°,
POLYKARBONAT – HSA132

DÖRRHANDTAG PÅ
BAKPLATTA – HSK155

H: 300 mm, B: 300 mm

H: 180 mm, B: 52 mm, D: 31 mm

SPEGELKUPOL 90°,
STÅL – HSA130
H: 250 mm, B: 250 mm

DÖRRSTOPP FÖR DÖRRHANDTAG –HSA145

SPEGELKUPOL 180°,
POLYKARBONAT – HSA133

GÅNGJÄRN – HSA150

H: 300 mm, B: 600 mm

SPEGELKUPOL 90°,
STÅL – HSA131
H: 250 mm, B: 500 mm

33

Särskilt utformade avslut för
att förhindra ligaturer
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UTMANINGAR I OFFENTLIG MILJÖ
Offentlig miljö ställer generellt höga krav på att möbler och
inredning skall tåla hårt slitage genom att vara extra robusta och
säkra. En välvårdad miljö vittnar om respekt och omtanke för
såväl patient som personal.
Genomtänkt design, hållbar konstruktion och slittålig klädsel ger
våra möbler ett längre liv, vilket inte minst bidrar till en förbättrad
ekonomi för verksamheten.
Skolor, förskolor och hotell är exempel på andra miljöer där tåliga
och säkra inredningsprodukter kan bidra till en mer positivt
upplevd miljö.
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PRODUKTUTVECKLING
HealSafe Interiör levererar möbler och inredning i ett tiotal länder.
Vi utvecklar kontinuerligt vårt produktsortiment i tät dialog med
verksamheterna för att lösa deras problem.
Kontakta oss gärna för att diskutera olösta behov av ny inredning
och möbler. Vi tar oss gärna an nya utmaningar där vi bidrar
med vår designkunskap och ni med er kunskap och erfarenhet
av vårdmiljö.
Här visar vi några exempel från miljöer vi utrustat efter
utvecklingssamarbete tillsammans med respektive verksamhet.

R ÄTTSPSYKIATRI VÅRD STOCKHOLM, HELIX / Krok
REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI / Toalettpappershållare och duschhylla
R ÄTTSPSYKIATRISK A REGIONKLINIKEN VADSTENA / J-trac duschskena och
gardinskenesystem
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MÖBLER SOM UPPFYLLER HÖGA KRAV
Våra möbler är specifikt designade för verksamheter inom
psykiatrin, ungdomshem, kriminalvård, HVB och LSS där krav
på säkerhet och skadeförebyggande är avgörande för både
brukare och personal.
Vårt möbelsortiment presenterar vi i samarbete med Pineapple
som startades 1976 i Surrey, England. Med 45 års erfarenhet av
att tillverka extra robusta möbler kan ett brett sortiment erbjudas
som inte bara svarar mot extra höga krav, men som också ger
god ergonomi och bidrar till en omsorgsfull inredning.
Möblerna är utvecklade för att bl.a. minimera gömslen, eliminera
risk för att ta loss delar och för att möta höga krav på brandskydd
och hygien.
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RYNO

Vattentålig, fungerar även
för utomhusbruk

®

• Rotationsgjuten i ett stycke för att ge styrka
• RYNO-produkter kan viktas ytterligare för att
motverka skadeverkning

Samtliga produkter kan viktas
med sandsäckar varpå bottenhålet
försluts med ett limmat lock

• Enkel att rengöra, uppfyller brandskyddskrav
Den prisbelönta möbelserien RYNO har designats för krävande
miljöer och erbjuder största möjliga robusthet utan att göra avkall
på komfort och funktion. RYNO kan viktas för att bli så tunga att de
är svåra att flytta.
RYNO-möblernas organiska och rundade former är positiva bidrag
i många institutionella miljöer.
RYNO-möblerna finns i 10 kulörer och är tillverkade av UVstabiliserat material som passar för utomhusbruk.

CO O L G R E EN

V EGAS
Y ELLOW

Alla RYNO-stolar kan levereras
med stoppad sits och rygg

LI M E
G R E EN

E PI C
BLUE

BL ACK

Golvmonteringsbeslag är tillgängliga
för samtliga Ryno-produkter
I CO N
PUR PLE

G R A N ITE

BL A Z E
O R A NG E

TH UN D ER
GREY
M OO N WA LK G R E Y
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Håller för vikt 300 kg

RYNO STOL – HSP105

RYNO LOUNGE FÅTÖLJ – HSP101

H: 880 mm B: 550 mm D: 620 mm. Vikt: 12-55 kg

H: 780 mm B: 600 mm D: 76 mm. Vikt: 13,5-75 kg

RYNO FÅTÖLJ – HSP109

H: 805 mm B: 670 mm D: 680 mm. Vikt 18-62 kg

Utformningen gör det svårt att
fästa något runt stolsryggen

Lös sittdyna med
svetsade sömmar

Sittdyna
RYNO
sid 43

RYNO CLUBFÅTÖLJ – HSP126

H: 895 mm B: 615 mm D: 615 mm. Vikt: 18-50 kg
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RYNO PALL – HSP122

H: 465 mm B: 445 mm D: 395 mm. Vikt: 5-49 kg
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RYNO SOFFBORD – HSP100

H: 425 mm B: 655 mm D: 655 mm. Vikt: 12-50 kg

RYNO MATBORD – HSP111

RYNO BÄNK – HSP125

H: 470 mm L: 1400 mm B: 396 mm. Vikt: 50-75 kg

Korsformad bas minskar oönskad
fysisk kontakt och ger en extremt
stark och tung konstruktion

H: 750 mm B: 1235 mm D: 1235 mm. Vikt: 46-135 kg
Vattentålig. Svart bas, 5 färgval för bordsskiva.
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STOLAR & BORD
ROCK – MATBORD, STOL & SOFFBORD
• Robust konstruktion i massiv björk
• Uttrycksfull design med bibehållen säkerhet
• Stolens tvärstag ger ytterligare styrka

ROCK STOL – HSP258

H: 810 mm B: 520 mm D: 520 mm.
Sitthöjd: 460 mm. Vikt: 7,5 kg.

Stolens skiktlimmade sits och rygg är mycket stark. Kombinationen medar och stolsben bildar en konstruktion som blir
mycket robust där vanliga trästolar ofta är svaga. Trots sin styrka
bibehåller stolen sin lätthet och genuina träkänsla tack vare sina
balanserade dimensioner. Den vita laminatskivan är både värmeoch slagtålig.

ROCK MATBORD
900x900 – HSP252

H: 740 mm L: 900 mm B: 900 mm
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ROCK MATBORD
RUND 900 – HSP250
H: 740 mm Ø: 900 mm.

ROCK SOFFBORD
RUND 600 – HSP259
H: 420 mm Ø: 600 mm
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Medar är skonskamt mot golvet
och stärker konstruktionen

BISON – MATBORD

XEON – KARMSTOL

• Mycket robust konstruktion med tålig laminatskiva
• 38 mm tjock, korsformad bas av bok som motverkar risk

• Hållbar design i ett stycke ger utmärkt styrka

•

och komfort

• Lätt och stapelbar
• UV-resistenta och vattentäta egenskaper gör den

för skadeverkning
Kontruktionen förhindrar oönskad fysisk kontakt

idealisk för utomhusbruk

Finns även med bordskiva i Ø 1065 mm.

Formgiven för krävande miljöer. Ergonomiskt utformad i ett
både segt och slagtåligt material för att ge utmärkt komfort,
vilket bidrar till att skapa en normal och säker miljö inom både
psykiatri och kriminalvårdsenheter. Armstöd som underlättar
att resa sig.
En unik design som bidrar till en normaliserad miljö.
Xeon är tack vare materialet
extremt tålig för yttre åverkan

BISON MATBORD RUND 915 – HSP240

XEON KARMSTOL, VIT – HSP520

H: 740 mm Ø: 915 mm. Vikt 37,5 kg.

H: 820 mm B: 570 mm D: 460 mm. Sitthöjd: 450 mm.
Vikt 6 kg. Vattentålig.

XEON KARMSTOL, RÖD – HSP521

H: 820 mm B: 570 mm D: 460 mm. Sitthöjd: 450 mm.
Vikt 6 kg. Vattentålig.

Sittdyna Xeon
sid 43
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CUMULUS PLUS – BORD
• Slitstark värme- och slagtålig laminatskiva, överlägsen
hållfasthet och vattenbeständighet

• Bottenplatta och mittpelare i kraftigt stål för säkerhet,
stabilitet samt för att göra det svårt att lyfta

• Finns i flera storlekar

Mittpelare i stål (300 mm diameter) för ökad styrka och tyngd.
God tillgänglighet för rullstolar.

CUMULUS PLUS SOFFBORD – HSP202
H: 420 mm B: 700 mm D: 700 mm. Vikt 60 kg.

CUMULUS PLUS BORD 640H, 700X700 – HSP213
H: 640 mm L: 700 mm B: 700 mm. Vikt 58,5 kg.

Välj kulör på skiva mellan vit, graf itgrå eller hickory
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CUMULUS PLUS MATBORD 1500X900 – HSP211
H: 740 mm L: 1500 mm B: 900 mm. Vikt 123 kg.

BORD & STOLAR FÖR BARN

SITTDYNOR
• Helsvetsad för högsta säkerhet och bästa hygien
(utan dragkedja)

Passar såväl till RYNO barnstol eller som
ett lägre bord/matbord vid fåtölj eller
soffa

• Dacortyg och fyllning (kallskum) är brandskyddade
• Lättvikt - ingen risk för skada
Sittdynorna rengörs enkelt till skillnad från fastmonterade
dynor. Finns i tre modeller anpassade till våra stolmodeller;
Ryno, Xeon och Rund (passar till RYNO pall samt andra
stolsmodeller). Finns i svart och blått.
SITTDYNA RYNO, Dacor söm – HSI704
B: 430 mm D: 445 mm

SITTDYNA RYNO, Dacor svetsad – HSI705
B: 430 mm D: 445 mm

CUMULUS PLUS BORD 640H, 700X700 – HSP213
H: 640 mm L: 700 mm B: 700 mm.

SITTDYNA RUND, Dacor söm – HSI708
Ø: 350 mm

SITTDYNA RUND, Dacor svetsad – HSI709
Ø: 350 mm

SITTDYNA XEON, Dacor söm – HSI706
B: 360 mm D: 360 mm

RYNO BARNSTOL – HSP118

SITTDYNA XEON, Dacor svetsad – HSI707

H: 750 mm B: 420 mm D: 520 mm. Vikt 8-30 kg
Vattentålig.
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B: 360 mm D: 360 mm
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Den runda sittdynan passar
utmärkt till RYNO pall

SOFFOR, FÅTÖLJER & SITTSÄCKAR
Sofforna och fåtöljerna har en stomme av stark plywood,
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.

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

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

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

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.

Läs mer om möbeltexilier på sid 64.

Klädda med tyger som har mycket hög slitstyrka, hygienkrav,
vattenavvisning och brandskydd

Kallskum med
högt flamskydd
Stomme helt i plywood för
bästa styrka

Förseglade sömmar
Förstärkta
armstöd
Inga åtkomliga
häftklamrar

Förseglad botten
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Ben monterade med
säkerhetsskruv
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SKYE PLUS – FÅTÖLJ & SOFFA

DOMUS PLUS – FÅTÖLJ & SOFFA

• Robust stomme tack vare en stark plywoodkonstruktion
• Nätt och lättplacerad
• Tung och robust vilket gör den svår att lyfta

• Helt innesluten bas för att undvika gömmor
• Oerhört stark – 25 mm fanerad plywoodkonstruktion
• Tung och robust vilket gör den svår att lyfta

Låga ben ger säkerhet och stabilitet. De sluttande armstöden
ger både ergonomi och har en smäcker form som gör den
lättplacerad i de flesta miljöer.
Den nätta och lättplacerade 2-sitssoffan fungerar också väl för en
person som behöver lite extra utrymme.

Välvt bakstycke i skiktlimmad ek. Ryggens sittskiva går ända
ner till golvet för extra stabilitet och styrka. Dynan är avtagbar
för enkel rengöring.

SKYE PLUS FÅTÖLJ – HSP550
H: 825 mm B: 735 mm D: 785 mm
Vikt: 40 kg
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SKYE PLUS 2-SITS SOFFA – HSP551

DOMUS PLUS FÅTÖLJ – HSP501

H: 825 mm B: 1250 mm D: 785 mm
Vikt: 58 kg

H: 770 mm B: 730 mm D: 700 mm.
Vikt: 45 kg.
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DOMUS PLUS 2-SITS SOFFA – HSP505

H: 770 mm B: 1360 mm D: 700 mm. Vikt: 85 kg.

ZEN PLUS – GUNGSTOL

ZEN PLUS – FÅTÖLJER & FOTPALL

• Gungande rörelser bidrar till lugn och fokus
• Lättplacerad i ett sensorikrum
• Inga lösa delar

• Plywoodförstärkning, inklusive en förseglad botten för att

Mjukt gungande rörelser bidrar till ro och ökad kroppsmedvetenhet.

ZEN PLUS GUNGSTOL – HSP563

H: 1015 mm B: 660 mm D: 1115 mm. Vikt: 59 kg

förhindra gömmor

• Ger en ergonomisk öppen sittställning
• Lättplacerad i ett sensorikrum
Tung och robust med täckt botten. Finns i 2 varianter, med
och utan fotpall. Pallen kan användas separat. Ger sittställning
där vinkeln mellan ben och överkropp blir stor något som ökar
välbefinnade och kan ge bättre hälsa.

ZEN PLUS DUO FÅTÖLJ – HSP561

H: 1000 mm B: 600 mm D: 990 mm. Vikt 41,5 kg

ZEN PLUS DUO FOTPALL – HSP562

H: 450 mm B: 540 mm D: 545 mm. Vikt 23 kg
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ZEN PLUS FÅTÖLJ – HSP560

H: 1000 mm B: 600 mm D: 1485 mm.
Vikt 61,5 kg

PURL PLUS – FÅTÖLJER & SOFFOR

ORR – FÅTÖLJ & SOFFOR

• Fast sittdyna för att motverka gömmor
• Förseglad botten för säkerhet
• Tung och robust

• Stark plywoodstomme ger extra hållbarhet
• Förseglad botten för att förhindra gömmor
• Smala armstöd maximerar sittkapaciteten.

Stabila fåtöljer och soffor med ben i trä med modernt och
stilrent utseende. Svängt ryggstöd för komfort och stöd. Hög
sitthöjd underlättar vid begränsad rörlighet.

Lösa rygg- och sittdynor för enkel rengöring. Kraftiga ben som
är förankrande med säkerhetsskruv.

Hög sitthöjd gör det
lätt att resa sig

PURL PLUS FÅTÖLJ,
LÅG RYGG – HSP480

PURL PLUS FÅTÖLJ,
HÖG RYGG – HSP481

PURL PLUS 2-SITS SOFFA,
LÅG RYGG – HSP482

PURL PLUS 2-SITS SOFFA,
HÖG RYGG – HSP483

H: 870 mm B: 700 mm D: 780 mm
Vikt: 38 kg, Sitthöjd: 480 mm

H: 870 mm B: 1190 mm D: 780 mm
Vikt: 52,5 kg, Sitthöjd: 480 mm
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ORR FÅTÖLJ – HSP426

H: 850 mm B: 710 mm D: 870 mm
Sitthöjd: 440 mm

H: 1070 mm B: 700 mm D: 780 mm
Vikt: 41 kg, Sitthöjd: 480 mm

ORR 2-SITS SOFFA – HSP427
H: 850 mm B: 1240 mm D: 870 mm
Sitthöjd: 440 mm

ORR 3-SITS SOFFA – HSP428
H: 850 mm B: 1770 mm D: 870 mm
Sitthöjd: 440 mm

H: 1070 mm B: 1190 mm D: 780 mm
Vikt: 56,5 kg, Sitthöjd: 480 mm
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MAGNA – FÅTÖLJ & SOFFOR

SNUG PLUS – SITTMODULER

• Stark plywoodstomme ger extra hållbarhet
• Helt innesluten bas för att förhindra gömmor
• Fasta rygg- och sittdynor

• Helt sluten botten för att motverka gömmor
• Modulsystem med många möjligheter
• Bekväma, tunga, stabila och robusta

Förseglade sömmar, grunda fickor mellan sits och sidor minimerar risk för gömställen. Låga ben ger säkerhet och stabilitet.

Låg totalhöjd ger bättre överblick för personalen. De mycket
mjuka och bekväma modulerna kan användas individuellt eller
i kombination för att skapa ett socialt inkluderande utrymme.
Armstödslös design ger goda förutsättningar för nedtrappning.

MAGNA FÅTÖLJ – HSP430

H: 840 mm B: 970 mm D: 860 mm

MAGNA 2-SITS SOFFA – HSP431
H: 840 mm B: 1530 mm D: 860 mm

SNUG PLUS FÅTÖLJ, MODUL – HSP463
H: 890 mm B: 940 mm D: 1060 mm
Sitthöjd: 450 mm. Vikt: 40 kg

SNUG PLUS FÅTÖLJ, HÖRNMODUL – HSP464
H: 890 mm B: 1060 mm D: 1060 mm
Sitthöjd: 450 mm. Vikt: 53 kg

SNUG PLUS FOTPALL – HSP465

H: 400 mm B: 900 mm D: 900 mm. Vikt: 26,5 kg

MAGNA 3-SITS SOFFA – HSP432
H: 840 mm B: 1840 mm D: 860 mm
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REEF – NEDTRAPPNINGSSOFFA

SITTKUB 500, SVETSAD

• Bekväm, tung, stabil och robust
• Kan fungera som extrabädd
• Tung och stabil

• Lätt och stadig, kan användas som pall eller avlastningsbord
• Svetsade vattentäta sömmar
• Reptålig och flamsäker
Stabil och bekväm sittpall/avlastningsbord i mycket tålig, hygienisk klädsel av Dacor. Passar i extra krävande miljöer och
för lekrum. Låg vikt och mjuk men med stabil kärna.
Kan beställas i annan färg.
Låga armstöd kan underlätta
nedtrappning utan skador
Svetsade sömmar gör sittkuben
motståndskraftig mot vätskor mm

REEF 3-SITS SOFFA, NEDTRAPPNING – HSP441

SITTKUB 500, SVETSAD – HSI703

H: 900 mm B: 1885 mm D: 930 mm. Vikt: 80 kg

H: 500 mm B: 500 mm D: 500 mm

Går också utmärkt att
använda som bord.
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BODEN – SITTSÄCKAR
• Kraftiga sydda sömmar (inga åtkomliga dragkedjor) för att för‑
•
•

hindra manipulering
Tyger och skumfyllning har brandskydd till BS 7176:2007 källa 5
Lätta - minskad risk för skada

Formgiven för krävande miljöer. De stora generösa formerna
tillåter många olika sittställningar, både för vuxen och barn.
Mycket slitstarkt tyg - 750 000 Martindale. Slitstarka dubbla sömmar ger ett extra skydd. Finns i många kulörer.

BODEN SITTSÄCK – HSP601
H: 800 mm B: 900 mm D: 900 mm. Vikt 7 kg
BODEN SITTSÄCK, RUND 1400 – HSP602
H: 560 mm, Ø: 1400 mm. Vikt: 14,5 kg

Slitstarka dubbla sömmar
och oåtkomliga blixtlås

BODEN SITTSÄCK, FÅTÖLJ – HSP603

H: 900 mm B: 1000 mm D: 1050 mm. Vikt: 7 kg
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CONTESSA - MJUKA PALLAR

Mjuka skumstommar med tåligt
och brandsäkert tyg.

• Mjuk, men ändå stadig
• Perfekt för krävande miljöer och lekrum
• Kan användas både som avslastningsbord och pall
Finns i flera färger och former. Dragkedjehuvuden är avlägsnade
och översydda för att förhindra manipulering. Starka, sydda sömmar.
Brett utbud av vattentålig klädsel. (Vi rekommenderar en mörkfärgad vinyl.) Alla tyger är brandhämmande till BS7176:2007
källa 5.

CONTESSA MJUK PALL, RUND URTAG – HSP625
H: 460 mm Ø 575 mm

CONTESSA MJUK PALL, RUND – HSP622
H: 460 mm Ø 575 mm

CONTESSA MJUK PALL, KUB – HSP621
H: 460 mm L: 575 mm B: 575 mm

CONTESSA MJUK PALL, REKTANGEL – HSP626

CONTESSA MJUK PALL, 90° – HSP624

H: 460 mm L: 1150 mm B: 575 mm

H: 460 mm B: 815 mm D: 575 mm

Pallarna passar i varandra och kan
kombineras i olika formationer
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SÄNGAR & MADRASSER
SOVIE
• Mycket robust, vattenresistent med flamskyddande ytmaterial
• Formgiven för minskad risk för ligaturer
• Tilltalande design i ett stycke med rundade hörn
Sovie är förmodligen den mest robusta sängen för krävande miljöer på marknaden.
Goda hygienegenskaper, enkel rengöring, resistent mot skadedjur. Extremt slitstarkt ytmaterial av Kydex. Mycket tung och svår
att flytta. Förseglad sängbotten omöjliggör gömställen.
Finns i vitt eller hickory. Golvmonteringssats finns som tillval.

SOVIE SÄNG, BOX – HSP820

H: 470 mm L: 1940 mm B: 970 mm
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SOVIE SÄNGGAVEL,
VÄGGMONTERAD – HSP823
H: 480 mm B: 980 mm D: 20 mm.
Passar båda sängmodellerna.

SOVIE SÄNG, VINKLADE SIDOR – HSP821
H: 480 mm L: 1990 mm B: 990 mm
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HARBY SÄNG
• Designad för krävande miljöer
• Förseglad sängbotten omöjliggör gömställen
• Tung och robust
28 mm sidopaneler förstärkta med ribbor för hållbarhet. Hög vikt
för att öka säkerheten. Ytskikt i hickorylaminat.
Kan beställas i förstärkt bariatrisk modell. Golvmonteringssats
som tillval. Sänggavel finns som tillval.

HARBY SÄNG – HSP800

Komplettera med Monsoon
madrass för bästa komfort

H: 395 mm L: 1985 mm B: 990 mm

HARBY SÄNG 1280 FÖRSTÄRKT – HSP803
H: 395 mm L: 1985 mm B: 1280 mm

53

53

RYNO SÄNG
• Robust och rotationsgjuten i ett stycke
• Hygienisk, resistent mot skadedjur
• Rundade hörn för ökad säkerhet
Mjuka former ger god säkerhet och bidrar till en trygg miljö. Detta
är vår mest robusta säng.

Se fler
RYNO-möbler
sid 60-61

Finns i RYNO-seriens samtliga 10 kulörer.

RYNO SÄNG – HSP131

H: 480 mm L: 2100 mm B: 1010 mm. Vikt 90 kg
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RYNO SÄNG FÖRVARING – HSP130

H: 480 mm L: 2100 mm B: 1010 mm. Vikt 90 kg
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SCORPIO MADRASS, RYNO C5 – HSP869

H: 125 mm L: 2000 mm B: 915 mm. För RYNO säng.

MONSOON

SCORPIO

• Tryckavlastande och hög komfort
• Hygienisk och avtorkbar yta
• Vattentäta svetsade sömmar

• Extremt starkt och rivtåligt överdrag för extra krävande miljöer
• Vattentäta värmesvetsade sömmar för att förhindra vätske•

CMHR-skum (ytskikt av memory foam) främjar sömnkvaliteten.
Det mjuka överdraget andas vilket gör det behagligt och mindre
svettigt att sova på madrassen. Monsoon madrassen är flamskyddad till Crib 5. Finns även med integrerad kudde.
Ökad komfort och sömnkvalitet bidrar till välbefinnande och är en
betydelsefull fråga för patienter och klienter.8
8

genomträngning - idealisk vid inkontinens
Brandklassning Crib 5

Våra Scorpiomadrasser har överdrag av en vattentålig vinyl.
Madrassen är hygienisk och mycket lätt att rengöra samt extremt
robust och säker. Den höga brandklassningen gör dem lämpliga
för avskiljningsrum. Madrasserna går att måttbeställa, med svetsade sömmar samt med integrerad kudde. Finns även som tillval
med Crib 7.

Referens på sid 67.

Monsoon - vår madrass med bäst komfort

Fler
SCORPIOmadrasser
sid 62

MONSOON MADRASS, TRYCKAVLASTANDE C5 – HSP880

SCORPIO MADRASS, 125 MM C5 – HSP850

H: 180 mm L: 1900 mm B: 915 mm
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H: 125 mm L: 1900 mm B: 915 mm
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FÖRVARING & ANDRA MÖBLER
ACUMEN
• Limmad stark stomme med fasta hyllor
• Tung och stabil med rundade hörn för ökad säkerhet
• Öppen front för hållbarhet och skadeprevention
ACUMEN ÖPPEN – Designad utan dörrar och lådor för att
motverka slitage och ge bättre översyn. Den öppna fronten
bidrar till skadeprevention genom att den eliminerar möjligheten
att fästa ett snöre eller liknande över eller i dörrar/lådor. Möjlig
att fastmontera. 28 mm kraftig toppskiva och stomme i 18 mm
med mycket tåligt laminat i hickory.
Genomtänkt design med
mjukt rundande hörn

ACUMEN ÖPPEN SÄNGBORD – HSP721
H: 595 mm B: 450 mm D: 485 mm
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ACUMEN ÖPPEN BYRÅ – HSP720

ACUMEN ÖPPEN SKRIVBORD – HSP722

H: 835 mm B: 810 mm D: 485 mm

H: 735 mm B: 1080 mm D: 485 mm
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Sluttande topp f inns som tillval till garderoberna
ACUMEN, SLUTTANDE TOPP TILL GARDEROB – HSP723
H: 460 mm B: 925 mm D: 635 mm

ACUMEN ÖPPEN GARDEROB,
DELAD HYLLOR/SKENA – HSP718
H: 1800 mm B: 925 mm D: 635 mm
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ACUMEN GARDEROB,
DELAD HYLLOR/SKENA – HSP701
H: 1800 mm B: 925 mm D: 635 mm
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HARBY PLUS
• Limmad stark stomme med fasta hyllor
• Tunga och stabila
• Öppen front för hållbarhet och skadeprevention
HARBY PLUS ÖPPEN – Designad utan dörrar och lådor för
att motverka slitage och ge bättre översyn. Den öppna fronten
bidrar till skadeprevention genom att den eliminerar möjligheten
att fästa ett snöre eller liknande över eller i dörrar/lådor.
Säkerhetsfixering som standard. Möjlig att fastmontera. 28 mm
kraftig toppskiva och stomme i 18 mm hickory laminat.

Fasta hyllor gör konstruktionen mycket starkare

HARBY PLUS ÖPPEN SÄNGBORD,
HYLLOR – HSP779
H: 590 mm B: 400 mm D: 450 mm
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HARBY PLUS ÖPPEN BYRÅ – HSP781
H: 740 mm B: 760 mm D: 450 mm
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HARBY PLUS ÖPPEN SKRIVBORD – HSP782
H: 740 mm B: 1050 mm D: 600 mm

Sluttande topp f inns som tillval till garderoberna
HARBY PLUS , SLUTTANDE TOPP TILL GARDEROB – HSP773
H: 410 mm B: 875 mm D: 600 mm

HARBY PLUS ÖPPEN GARDEROB,
DELAD HYLLOR/SKENA – HSP777
H: 1800 mm B: 875 mm D: 600 mm
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HARBY PLUS GARDEROB,
DELAD HYLLOR/SKENA/LÅDOR – HSP763
H: 1800 mm B: 875 mm D: 600 mm
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EXTRA KRÄVANDE MILJÖER
Vissa miljöer kräver extra robusthet och säkerhet.
Att minimera patienternas och personalens 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 kan även utrustas för tvångsåtgärder.

RYNO ®
Samtliga möbler finns i RYNO-seriens 10 standardkulörer.

Flera av möblerna i detta avsnitt 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.

RYNO SÄNGBORD – HSP132

H: 600 mm B: 400 mm D: 350 mm. Vikt 13 kg

RYNO VÄGGHYLLA – HSP135

H: 1200 mm B: 700 mm D: 310 mm. Vikt 20 kg

Läs mer om
RYNO säng
sid 54

Fyllnadsprof il vid montering
mot vägg
RYNO SÄNG FÖRVARING – HSP130

H: 480 mm L: 2100 mm B: 1010 mm. Vikt 90 kg
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RYNO SÄNG – HSP131

H: 480 mm L: 2100 mm B: 1010 mm. Vikt 90 kg

EXTRA KRÄVANDE MILJÖER

CASCADE PLUS
• Mjuk stomme av skum för maximal säkerhet
• Tåligt, vattentätt, flamskyddat och svetsat överdrag
• Främjar nedtrappning
Avtorkbart material ger utmärkta hygienegenskaper. Den
vinklade fronten främjar nedtrappning och säkerhet vid svåra
situationer. Inåtvinklad modell gör det enklare att resa sig ur
stolen. Flamskyddat tyg och skum (CMHR).
Stolarna finns även med högt ryggstöd. Finns i flera färger.

RYNO BYRÅ – HSP133

H: 740 mm B: 700 mm D: 500 mm. Vikt 24 kg

RYNO SKRIVBORD – HSP134

H: 740 mm B: 700 mm D: 510 mm. Vikt 20 kg

Kan viktas med sandsäckar varpå
bottenhålet försluts med ett
limmat lock
CASCADE PLUS STOL, VINKLAD FRONT
– HSP643

RYNO LOUNGE FÅTÖLJ – HSP101

H: 930 mm B: 670 mm D: 1050 mm.
Sitthöjd: 430 mm

H: 780 mm B: 600 mm D: 76 mm. Vikt: 13,5-75 kg
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CASCADE PLUS STOL – HSP642
H: 930 mm B: 600 mm D: 920 mm.
Sitthöjd: 430 mm

EXTRA KRÄVANDE MILJÖER

MADRASSER
Hållbara, vattentäta, robusta och flamskyddade madrasser som är
lätta att rengöra.
Scorpio hopfällbar madrass kan också
användas som sittmöbel

MADRASS HÖG, ASTON SYDD – HSI700
H: 400 mm L: 2000 mm B: 900 mm

MADRASS HÖG, DACOR SVETSAD – HSI701
H: 400 mm L: 2000 mm B: 900 mm

MADRASS HÖG, DACOR SYDD – HSI702
H: 400 mm L: 2000 mm B: 900 mm

SCORPIO HOPFÄLLBAR MADRASS, 76 MM C5 – HSP858
H: 76 mm L: 1900 mm B: 760 mm

SCORPIO MADRASS, 535 MM C5 – HSP854
H: 530 mm L: 1900 mm B: 915 mm
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EXTRA KRÄVANDE MILJÖER

MJUKA SITTMÖBLER

FÖRBRUKNINGSVAROR

DRICKSGLAS, 28 cl - HS 615
25-pack

BODEN SITTSÄCK, FÅTÖLJ – HSP603

H: 900 mm B: 1000 mm D: 1050 mm.
Vikt: 7 kg

BODEN SITTSÄCK – HSP601

KAFFEMUGG - HS 618

H: 800 mm B: 900 mm D: 900 mm.

28 cl, 25-pack

Vikt 7 kg

SKÅL GRÖN BIO – HS 612
grön, Ø 150 mm, 25-pack

TALLRIK GRÖN BIO – HS 611
grön, Ø 240 mm, 25-pack

MATTALLRIK GRÖN BIO – HS 610
grön, Ø 250 mm, 25-pack

Svetsad och lätt
sittkub som också kan
användas som bord

KNIV ORANGE, FLEXIBEL – JT 641
25-pack

GAFFEL ORANGE, FLEXIBEL – JT 640
25-pack

SITTKUB 500, SVETSAD – HSI703

SKED ORANGE, FLEXIBEL – JT 642

H: 500 mm B: 500 mm D: 500 mm

25-pack

TESKED ORANGE, FLEXIBEL – JT 643
25-pack
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TANDBORSTE FLEX – HSO624
L: 100 mm, 30-pack

MÖBELTEXTILIER
Vi rekommenderar kollektionerna Aston och Highland till våra
möbler. Båda är mycket tåliga, slitstarka och flamskyddande med
en mycket hög klassning.
Motsvarar inte kollektionerna era specifika önskemål kan givetvis
andra textilier väljas om så önskas.
Notera att upplevd färg i katalogen kan skilja sig i jämförelse med
verkliga prover.
Vi uppmanar er att begära textilprover för att säkerställa val av
önskad kvalitet och kulör.

ASTON
• 750 000 Martindale – mycket slitstarkt
• Fläck- och vattenavisande ytskikt
• Läderpräglad vinyl med hög ljushärdighet

213

AUBERGINE

823

CHABLIS

300

GOLD

807

MUSHROOM

400
RED

900

BLACK

817

CHESTNUT

105

INDIGO

116

100

BLUE

238

CITRUS

226

LIME

877

NAVY

OYSTER

411

801

SPICE

TAN

228

815

BOTTLE GREEN

BUFF

805

905

CREAM

DOVE

409

703

MAGENTA

904

PEWTER

MINK

151

TEAL

Aston är tack vare tygets mikrostruktur antibakteriellt.

64

64

233

PISTACHIO

414

WINE

407

BURGUNDY

814

ESPRESSO

204

MOSS

412

PURPLE

HIGHLAND
• 70 000 Martindale
• Vattenavvisande egenskaper
• Vävd och levande struktur med hög komfort

835

HESSIAN

300

GOLD

134
SKY

105

INDIGO

648
FIG

65

209

WASABI

703

MINK

115

TURQUOISE

116

NAVY

618

BLUSH

229

FOREST

313

YELLOW

151

TEAL

903

CHARCOAL

645

CYCLAMEN

208

FERN GREEN

321

WHEAT

131

AZURE

905

231

OLIVE

841

BISCOTTI

911

STEEL

646

DOVE

PEONY

405

400

CRIMSON

RED

200

GREEN

203

EMERALD

901

SILVER

807

MUSHROOM

408

TERRACOTTA

823

CHABLIS

129

OCEAN

117

ROYAL

412

PURPLE

402

ORANGE

226

LIME

139

AQUA

954

GRAPHITE

127

LILAC

440

SCARLET
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RÅDGIVNING
Tillsammans utgör produkterna i denna katalog ett brett sortiment
för att möblera och inreda patientrum, badrum samt sociala ytor
där de skadepreventiva produkterna bidrar till en läkande miljö.
Om det uppstår behov där det som visas i katalogen, eller på
vår hemsida, inte löser de behov inredningen ställer, har vi idag
möjlighet att erbjuda ett väsentligt större sortiment.
Välkomna att komma med förfrågan. Vi löser gärna problemen
tillsammans med er i en kreativ dialog.
Vi på HealSafe Interiör gör gärna inredningsförslag
och konsultationer. Välkomna att besöka vårt showroom
i Göteborg, personligen eller digitalt.

+46 0708 846176
info@healsafeinterior.com
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REFERENSER

HealSafe Interiör strävar ständigt efter att förbättra och utveckla
produkter för att uppnå så hög säkerhet som möjligt vad gäller
självskador, suicid, skador och skadegörelse. Hög säkerhet kräver
rätt produkt för att lösa rätt problem. Korrekt installation enligt
våra monteringsinstruktioner är viktigt för att egenskaperna skall
bibehållas.

1
Konceptprogram Lokaler för psykiatri. Kunskapsunderlag vid
planering (2018).

Till vår kännedom är de produkter vi erbjuder och beskriver som
suicidpreventiva och skadepreventiva fungerande så som vi avsett
och skall förhindra skador på patienter, klienter och personal. Inte
desto mindre lämnar HealSafe Interiör AB ingen garanti som skulle
innebära att våra produkter kan förebygga all slags självskada, våld
eller självmord eftersom varje miljö är unik och det är omöjligt att
förutse alla incidenter som kan uppstå.
Det är viktigt att säga att suicidpreventiva, skadepreventiva och säkra
inredningsprodukter aldrig kan ersätta den mänskliga interpersonella
faktorn för att screena för suicidalitet, självskador, hot och våld mot
personal, vandalism eller innehavande av föremål eller substanser
som kan allvarligt skada individen. Det är inte möjligt för HealSafe
Interiör AB att varna konsumenten om all upptänklig och okänd fara
i samband med användningen av produkterna, konsumenten måste
använda sitt egna sunda förnuft och god bedömning vid användning
av produkterna.

P u b l i k a t i o n e n f i n n s a t t l a d d a n e r f r å n C e n t r u m f ö r Vå r d e n s A r k i t e k t u r
(CVA ), C h a l m e r s Te k n i s k a H ö g s k o l a
2

View through a window may influence recovery from surgery.

U l r i c h , R . S . (19 8 4 ). S c i e n c e , n e w s e r i e s , 2 24 (4 6 47 ), 4 2 0 - 4 21. N a n d a
et.al, 20 0 9. Neuroesthetics and Healthcare Design. HERD vol. 2
WINTER 2009.
3

Psychiatric ward design can reduce aggressive behavior.

U l r i c h , R . , B o g r e n , L . , G a r d i n e r, S . e t a l (2 0 18 ) J o u r n a l o f
E nv i r o n m e n t a l P s y c h o l o g y, 5 7: 5 3 - 6 6
4
The Environmental Psychology of Prisons and Jails: Creating
Humane Spaces in Secure Settings.

W e n e r, R . E . (2 0 12 ). C a m b r i d g e: C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
5

Patient Safety Standards, Materials and Systems Guidelines

N e w Yo r k S t a t e O f f i c e o f M e n t a l H e a l t h . / h t t p s: / / o m h . ny. g o v / o m h w e b /
patient _ safety _ standards /guide.pdf
6

Selfmord i norske fengsler: del 1 Suicidologi, 5(1).

H a m m e r l i n , Y. (2 0 0 0 ). / h t t p s: / / b r a g e . b i b s y s . n o / x m l u i / b i t s t r e a m /
h a n d l e / 112 5 0 / 16 0 4 0 3 /s e l v m o r d % 2 0 d e l 2 . p d f ?s e q u e n c e =1
7
The meanings of place and space in forensic psychiatric care - A
qualitative study reflecting patients´ point of view.

GARANTIER - Läs mer här

REKOMMENDERAD LÄSNING
The Center for Health Design, h t t p s : / / w w w. h e a l t h d e s i g n . o r g

O l a u s s o n , S , D a n i e l s o n , E , B e r g l u n d J o h a n s s o n , I & W i j k , H . (2 0 18 ).
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f M e n t a l H e a l t h N u r s i n g , 2 0 18 . / h t t p s: / / d o i .
o r g / h t t p s : / /d o i . o r g / 10 .1111/ i n m .12 5 5 7
8
"It´s important to not lose myself", Beds, Carceral Design and
Women´s Everyday Lift within Prison Cells.

J a m e s , F. (2 0 18 ) I n F r a n s s o n , E . , G i o f r è , F & J o h n s e n , B ( E d s .),
P r i s o n A r c h i t e c t u r e a n d H u m a n s . P o s t b o k s 19 0 0 , 0 0 5 5 O l s o , N o r w ay :
N o r d i c O p e n A c c e s s S c h o l a r y P u b l i s h i n g ( N O AS P ), C a p p e l e n D a m m
Akademisk.

Beskyttelse af selvmordstruede patienter fysiske rammer og
patientsikkerhed (2010),
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Rågården Rättspsykiatri med mänskligt ansikte.
C a l d e n by, C , L u n d i n , S . (2 0 17 ) A R Q - S t i f t e l s e n f ö r a k i t e k t u r f o r s k n i n g

Arkitektur som medicin – arkitekturens betydelse för
behandlingsresultatet inom psykiatrin.
L u n d i n , S , F r o m , L . (2 0 0 9 ) A R Q - S t i f t e l s e n f ö r a k i t e k t u r f o r s k n i n g
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