Arbetet med färgkontraster i vård- och
omsorgsmiljö är bara ett exempel på
framåtriktade insatser från
Forbo Flooring AB.
Vi erbjuder även:
•
Taktila golvmarkeringar som
vägledning för synsvaga.
•

Stegsäkerhet i våtrum i vårdmiljö.

•

Dämpning av fallskador i
äldreboende.

•

Ergonomiska golv i vårdmiljö.

•

Akustiskt anpassad golvmiljö.

Tag gärna kontakt med din närmaste representant
för Forbo Flooring AB.

Forbo Flooring Systems ingår i den
schweiziska Forbo-koncernen,
världsledande inom golv-, bindemedels- och
transportbandssystem, och erbjuder ett
komplett sortiment av golvprodukter för såväl
företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa
linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar
funktion, färg och design, vilket möjliggör
helhetslösningar för alla miljöer.

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
Tel.: 031-89 20 00
Fax: 031-28 44 47
Stockholm: Tel.: 08-602 34 90
E-Mail: info.sweden@forbo.com
www.forbo.se

Kontrastverkan
i våtrum

Färgkontrast i vård- och omsorgsmiljö
ett hjälpmedel i våtrumsinredning

Inredning med omtanke
Denna information vänder sig till den
som ska utforma boendemiljö och
vårdmiljö för människor med nedsatt
syn eller nedsatt uppfattningsförmåga
oftast i samband med hög ålder och
demenssjukdom. Ämnet är aktuellt
då de flesta landsting och kommuner
i Sverige idag lokalt arbetar med att
anpassa inredning i alla slags lokaler
till de speciella förutsättningarna som
råder för personer med synnedsättning och demenssjukdom.
Att anpassa och utforma omgivningen till stöd för den äldre människans
nedsatta eller förlorade funktioner
är allt mer uppmärksammat. Exempelvis behandlas såväl fysisk som
psykosocial miljö i den nyligen presenterade preliminärversionen av de
Nationella riktlinjerna för vård och
omsorg om personer med demenssjukdom (www.socialstyrelsen.se).
Underlag för nedanstående rekommendationerna är baserade på forskning inom vårdmiljöområdet för
äldre (Wijk 2004).

Signalera med färg och kontrast
Med användning av kontrasterande
färger eller växlingar mellan nyanser
av kulörer på inredningsmaterial
kan man förtydliga omgivningen för
äldre med synnedsättning och kognitiv svikt på grund av demenssjukdom. En genomtänkt färgsättning
kan vara vägledande och signalera
om viktiga attribut att uppmärksamma i omgivningen för den äldre
personen. Viktigt är att färgsättningen måste vara balanserad så att
den inte vilseleder eller oroar.
Enhetliga golv säkrare och
lugnare
Golv ska framstå som ett tryggt och
fast underlag utan skarvar eller stora
färgskiftningar. Starka färgkontraster
ska undvikas för att inte framkalla
tredimensionella effekter av steg
eller fallgropar.

Vägled med färg
Färgkontraster i vägginredning kan understödja orienteringen och
vara vägledande om det används på ett genomtänkt och balanserat
sätt. Genom att färgmarkera ingångar till lokaler för den äldre, dörrar,
ledstänger och annat i miljön som det är angeläget att den äldre uppmärksammar kan man bidra till ökat oberoende och trygghet. Exempelvis kan man med fördel lyfta fram och uppmärksamma den äldre
på det vita badrumsporslinet i badrummet genom att sätta en kontrasterande färg bakom toalett och handfat.
Badrumsexempel
Vi ger här exempel på hur man med ett mörkare fält av Onyx
våtrumsvägg i kontrast mot ljusare vägg ger en inramning av handfat
till vägledning. Denna lösning blir inte demonstrativt tillrättavisande
för normalt seende, men ger ändå tydlig information till dem som har
speciella behov.
Hela vår våtrumskollektion
kan du se på
www.forbo-flooring.se.
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I detta fall har använts Onyx våtrumsvägg 23600-2,
23707-2 & Aqualon grip golv 5922
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Arkitekt: White Umeå
Fastighetsägare & Beställare: Västerbottens Läns Landsting

Inredning med omtanke.
Att förtydliga med färgkontraster i boendemiljön kan vara vägledande
och dekorativt för envar oavsett eventuellt syn- eller kognitivt handikapp. En medvetenhet och användning av den förtydligande effekten
bidrar till en flexibilitet i boendet som därigenom kan stödja flera olika
behov.

