
I miljöer med särskilda krav - t.ex. inom psyki-
atri, ungdomshem och kriminalvård - finns vik-
tiga och höga säkerhetskrav. Att inreda dessa 
miljöer på ett både säkert och omsorgsfullt sätt 
kan vara en utmaning. Men det finns goda al-
ternativ. Några exempel vi kan nämna är:

• Vanliga gardinskenor innebär en uppenbar 
risk för suicid genom strypning (hängning). 
Vårt gardinskenesystem J-trac eliminerar den 
risken. J-trac gardinskenesystem är konstrue-
rat så att det inte är möjligt att fästa en snara 
vid skenan eller ta loss skena eller andra delar 
i syfte att skada sig själv eller andra. Även i 
urvalet av gardiner har säkerhetsaspekterna 
varit grundläggande. Gardinerna är riv- och 
flamsäkra. Och vi vet alla hur mycket trevligare 
ett rum blir med gardiner!

• Sittmöbler som går att lyfta kan under vissa 
omständigheter innebära en risk för skada mot 
person. En möbel, en stol, en fåtölj eller t.ex. 
ett soffbord som kastas mot någon eller något 
får mycket kraft och blir svår att hantera. En 
pall med kärna av skum i form av en sittkub 
är mjuk men ändå stabil nog att sitta på och 
väger bara några kilo och kan kastas utan att 
skada. Ett sätt att minimera skada är att göra 
en möbel extra tung genom att vikta den med 
till exempel sandsäckar i dess hålrum, då blir 
de mycket svåra att lyfta eller kasta. Att dessa 
möbler dessutom har rundade former minime-
rar skaderisken ytterligare.
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Säkerhet kan betyda så mycket – i trafiken, mot inbrott, för barn eller äldre, mot 
infektioner, farliga kemikalier mm. För oss som levererar säkerhetsinredning och 
säkerhetsmöbler till miljöer med särskilda krav så betyder det att minimera risk 
för skador mot andra patienter, klienter eller personal, och framför allt att undvika 
risk för självskada och suicidförsök. En säkerhet som ger ökad trygghet för både 
personal, patienter och klienter.

• En särskilt utmanande inredningsuppgift är 
patient-egna badrum. Patientens behov av in-
tegritet innebär begränsad möjlighet till att vaka 
över riskbeteende och säkerhetskraven är där-
för höga. Men också här finns lösningar som 
kan skapa en säker och omsorgsfull miljö: En 
suicidsäker krok att hänga handduken på. En 
okrossbar spegel för att undvika risk för skärs-
kador. En tandborste som är kort och/eller så 
pass mjuk att den inte går att vässa. Dessa är 
bara några exempel på badrumsprodukter de-
signade för att undvika risk för självskada.

• Varje måltid i miljöer med särskilda krav kan 
innebära en risk om tallrikar, glas och bestick 
kan slås eller brytas sönder. Med okrossba-
ra tallrikar och glas och bestick som är svåra 
att bryta av och vässa minimeras de riskerna. 
Ett exempel där vi kombinerar normaliserad 
design med säkerhet är vår okrossbara kaf-
femugg tillverkad i ett unikt och ultrastarkt flex-
ibelt material.

Vår mission är att rädda liv och försvåra själv-
skada. Genom att erbjuda säkerhetsinredning 
som i mesta möjligaste mån bidrar till en sä-
ker, skadepreventiv och läkande miljö kan man 
möblera och utrusta för de dagliga behoven 
utan att reducera miljön till ett säkert minimum. 
Vårt mål är att skapa miljöer där både patienter 
och personal kan känna sig säkra och trygga - 
det är en läkande miljö.

Läs mer :
https://healsafeinterior.com/sv/produkt-kategori/j-trac/
https://healsafeinterior.com/sv/produkt-kategori/bathroom-products/
https://healsafeinterior.com/sv/produkt-kategori/sofas-armchairs-beanbags/
https://healsafeinterior.com/sv/produkt-kategori/tableware/


