
För oss är det viktigt att skadepreventiva 
produkter har en tilltalande design och att 
den ena aspekten inte är underordnad den 
andra. En sådan kombination ger en ska-
deprevention som innebär minimering av 
skaderisker utan att ge avkall på en ”nor-
maliserad” och attraktiv miljö. 
Vi menar att t.ex. en möbel bör vara ”nor-
maliserad” genom sin form och uttryck 
men också när det gäller komfort och ergo-
nomi, d.v.s. att primärfunktionen för tex en 
stol innebär rätt höjd och sittvinklar samt 
material och form som upplevs omsorgs-
fulla. Samtidigt är stolens robusthet A och 
O liksom en omsorg om detaljer som inte 
gör att skador uppstår. Att t.ex. erbjudas 
en bekväm säng som ger god sömnkvalitet 
kan minska stress och aggression – vilket 
också är en del av skadepreventionen. 
Med en väl genomtänkt inredning får per-
sonalen stöd att genomföra sitt arbete, 
men också en bättre och säkrare arbets-
miljö. Det är dock viktigt att tänka på att 
inredningsprodukter aldrig kan ersätta per-
sonalens kunnande i att avgöra patient-/
klientrisk. En skadepreventiv och läkande 
miljö skapas därför bäst i ett nära samar-
bete med verksamheten. 
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På HealSafe Interiör använder vi begreppet SKADEPREVENTION som ett 
samlingsbegrepp för en mängd olika säkerhetsaspekter och lösningar som mot-
verkar och minimerar suicidförsök, självskador samt skador mot andra personer 
eller inredning.

Individens och verksamhetens behov möts 
med lyhörd, genomtänkt och användaror-
ienterad design, vilket är grundläggande i 
vårt arbete för att skapa en skadepreventiv 
miljö. Olika verksamheter ställer olika krav 
på skadeprevention och inredningen mås-
te anpassas för att svara på de för varje 
verksamhets och brukares unika behov. 
HealSafe Interiörs strävan att kombinera 
säkerhet med inkluderande, lättläst och 
hållbar design har resulterat i ett brett sor-
timent av skadepreventiva och attraktiva 
säkerhetsmöbler och säkerhetsinredningar 
anpassade för miljöer med särskilda krav. 

Läs mer om skadepreventiva miljöer under 
SÄKRA MILJÖER på www.healsafeinterior.com 
Patientrum: 
https://healsafeinterior.com/sv/patient-room/
Allrum: 
https://healsafeinterior.com/sv/living-room/
Badrum:
https://healsafeinterior.com/sv/bathroom-2/


