Tjeklister

Planlægning af projektet
Nøglen til et velfungerende badeværelse er en systematisk
vurdering af rummets muligheder og brugerens og hjælperens behov. Det kræver en gennemgang af pladskrav,
vendemål og de enkelte funktioner ved håndvasken, toilettet
og brusebadet.
De mange forhold, der skal tages hensyn til i planlægningsfasen, kan forekomme overvældende og uoverskuelige. Med
den rette systematik bliver opgaven nemmere at gå til.
Den første skelnen går mellem én eller flere brugere. I tilfælde
af én bruger skal indretningen tilpasses, så både nuværende
og fremtidig fysisk formåen tilgodeses. Ved flere brugere er
kravet til fleksibilitet endnu større. Det er afgørende, at indretningen gør det nemt og hurtigt at foretage mange daglige
skift.
Tjeklisterne stiller en række af de mest afgørende spørgsmål,
som skal afklares i planlægningen af det velfungerende badeværelse.

Bruger
☐ Er brugeren barn eller voksen, spinkel
eller kraftig, selvhjulpen eller ikkeselvhjulpen?
☐ Er brugeren gående, siddende eller
liggende?
☐ Anvender brugeren stokke, kørestol
eller større mobilitetshjælpemidler?
☐ Skyldes brugerens nedsatte funktionsevne ulykke, alder eller sygdom?
☐ Er situationen stabil, eller er det en
sygdom med et fremadskridende
forløb?
☐ Hvordan er brugerens daglige færdigheder ved håndvask, toilet og brusebad?
☐ Er brugeren rehabiliteret?
☐ Er brugeren højre- eller venstrehåndet?
☐ Kan produkternes fleksibilitet forøge
brugerens selvhjulpenhed?
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Hjælper
☐ Er der behov for en eller flere hjælpere?
☐ Er der taget højde for, at en bruger med
hjælper kræver ekstra plads?
☐ Er der lovgivning eller regler omkring
plads- og arbejdsforhold, som skal
iagttages?
☐ Hvilke mobilitetshjælpemidler og
forflytningsmetoder anvendes?
☐ Hvordan er bevægelsemønstret og arbejdssituationen ved håndvask, toilet
og brusebad?
☐ Er hjælperen højre- eller venstrehåndet?
☐ Kan produkternes fleksibilitet forbedre hjælperens arbejdsbetingelser?

Rum
☐ Skal rummet anvendes af én bruger
eller af flere forskellige brugere?
☐ Er byggeriet en privat bolig, institution, hospital, hotel eller feriested?
☐ Skal der være plads til mobilitetshjælpemidler som kørestol, mobillift,
loftlift etc.?
☐ Foretages der forflytninger i rummet
eller er brugerne selvhjulpne?
☐ Opfylder rummet gældende lovkrav og
normer for indretning af badeværelser
til bevægelseshæmmede?
☐ Er der rummæssige og byggetekniske bindinger som størrelse og form,
installationer, faldstammer, søjler,
dørplaceringer o.l.?
☐ Hvordan er sammenhængen mellem
badeværelse og soveværelse samt evt.
andre rum?
☐ Er det velfungerende badeværelse
indrettet med respekt for brugerens og
hjælperens værdighed og integritet?

7

