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Tekniska hjälpmedel i badrum kan ge bättre arbetsmiljö och
tryggare hemmiljö
Allt fler äldre vårdas hemma och trånga badrum gör att vårdpersonalen får svårt att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.
Forskaren Linda Rose på Kungliga Tekniska Högskolan tilldelas 3 658 000 kronor av AFA Försäkring för att undersöka hur
tekniska hjälpmedel som vridbara toalettstolar kan bidra till en bättre arbetsmiljö och en tryggare hemmiljö.
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– Ett vanligt privat badrum är ofta litet och arbetsytan för personal och hjälpmedel begränsad. Det leder till farliga situationer för både brukare och personal.
Vi vill titta på ny teknik som ökar säkerheten i badrummet och gör det möjligt för fler att bo kvar hemma trots att de har hjälpbehov, säger Linda Rose,
teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan, i Flemingsberg.

Linda Rose har bland annat lett ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring som utvecklat en metod för riskhantering vid manuellt arbete i industrin,
RAMP. Nu ska hon undersöka hur tekniska hjälpmedel i badrum kan minska vårdtagares risk för fallolyckor och vårdgivares risk för belastningsskador.

– Vi kommer att samarbeta med personer som får vård, vårdpersonal och företag som utvecklar innovativa lösningar för badrum. Först ska vi försöka
identifiera de problem man upplever i dagens badrum. Sedan kommer vi att göra en systematisk genomgång av de tekniska lösningar som finns och är på
gång att utvecklas. Det kan vara till exempel vridbara eller höj- och sänkbara toalettstolar, säger Linda Rose.

Kartläggning av badrumshjälpmedel och bygge av prototypbadrum

Nästa steg i projektet är att Linda Rose och hennes kollegor tillsammans med brukare och vårdpersonal ska testa och utvärdera tekniska lösningar för
badrum. Därefter ska de i samarbete med utvecklingsföretagen bygga två badrum och utrusta dem med de bästa tekniska hjälpmedlen.

– När vi har utvecklat de två prototypbadrummen kommer vi bland annat att göra en utvärdering av riskerna för fallolyckor och arbetsskador. Vi kommer
också att göra en utvärdering ur ett ekonomiskt perspektiv för att se vilka kostnader och besparingar nya badrumslösningar kan medföra, säger Linda Rose.

Projektet kommer att pågå till och med juni 2022.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det
förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat
stöd till Linda Rose och ännu ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Läs hela intervjun med Linda Rose.

Läs om samtliga projekt som fått stöd i denna anslagsomgång.

Kontakt:
Linda Rose, Kungliga Tekniska Högskolan, 08–790 94 96, linda.rose@sth.kth.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat
näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA
Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar
till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se


