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Kan du berätta lite kort 
om Banos bakgrund?

– Efter fem års 
forskning och studier lansera-
de vi 2002 de första badrums-
produkterna. Sedan har kon-
ceptet vidareutvecklats flera 
gånger, senast i ett samarbets-
projekt med Helse-Bergen, ett 
av Norges största hälsoföre-
tag. Projektets mål var att ta 
fram framtidens badrum för 
hälsosektorn. De produkter vi 
lanserat i Sverige är ett resul-
tat av detta projekt.
Vad är det speciella med era 
produkter?

– Vårt badrumskoncept 
vänder sig till användare i alla 
åldrar med nedsatt funktions-
förmåga. Tanken är att bru-
karna ska klara sig så mycket 
som möjligt själva. Det gör vi 
möjligt genom att placera de 

zoner vi använder mest nära 
varandra och omfattande an-
vändning av stödhandtag. 

– Tvättställ, toalett och 
duschsits kan höjdjusteras en-
kelt. Alla tål flera hundra kilo 
belastning. Tvätt ställ och toa-
lett kan också höjdjusteras 
elektriskt och har integrerade 
stödhandtag. Med elektrisk 
toalett kan man, med ett tryck 
på en knapp, få hjälp att resa 
sig upp. Vi lägger också mycket 
resurser på design, vi vill att 
användarna ska trivas! 

Ni är ganska okända i 
Sverige, vilken betydelse kan 
ni ha för svenska användare? 

– Våra elektriska produkter 
är nya i Sverige, men annars 
har vi levererat till svenska 
kunder sedan 2005. Vi upp-
levs som nya eftersom vi ej 
har satsat på marknadsföring.

– Responsen från kunderna 
i Sverige handlar om att bru-
karna blir mer självständiga 
och mindre beroende av assis-
tenter och personal. De upple-
ver att de själva kan delta i 

förflyttningen eller, ännu 
bättre, klara sig helt själva i 
badrummet. Badrummet är 
det mest intima rummet i vårt 
boende och där önskar vi alla 
att kunna klara oss så själv-
ständigt som möjligt. 

– De många justeringsmöj-
ligheterna gör det också myck-
et enkelt att anpassa inred-
ningen till olika användare. 
Man kan anpassa allt på min-
dre än en minut.
Vilka produkter tror ni blir 
mest efterfrågade?

– Det är de elektriska toa-
letterna, vårt speciella tvätt-
ställ och vår duschstång med 
stödhandtag. 

– Det sista året har väldigt 
många frågat efter elektriska 
produkter. Att kunna lyfta sig 
upp och ned med en elektrisk 
toalett är till stor glädje för 
många. Som fysioterapeut får 
jag ofta höra att man ”äntligen 
kan klara sig ensam” tack vare 
vår nya höj- och sänkbara  
toalett. 
Vad är speciellt med ert 
tvättställ?

– Vi har sett att tvättställ 
ofta används som stöd, men 
de flesta är inte byggda för det 
och tål inte heller belastning-
en. Vårt tvättställ har ett stöd-
handtag och tål en belastning 
på 300 kilo. Det gör att bruka-
ren kan stå tryggt och stadigt 
intill tvättstället. 

– Även vår duschstång har 
ett stödhandtag, och det kla-
rar en belastning på 500 kilo. 
Vi har tagit fasta på att de fles-
ta fallolyckorna sker i dusch-
zonen. Handduschen är också 
utformad så att man kan reg-
lera hållaren utan finmotorik.
Ni vänder er till användare i 
alla åldrar?

– Ja, vi levererar till kunder i 
alla åldrar. Eftersom vi har 
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HJÄLPMEDELSINNOVATÖRERNA
Badrummet är den mest  
intima delen av en bostad. 
Nu kommer allt fler produk
ter som gör det möjligt att 
klara sig själv. Bano är ett 
av de innovativa företag 
som nu utlovar badrum som 
mycket snabbt kan anpas
sas till olika användare. 
Sverigechefen och fysio
terapeuten Daniel Nesse 
berättar om nyheterna för 
Föräldrakraft. Dess utom 
ger han sina bästa tips för 
att skapa ett smart badrum.

I det mest intima rummet är behovet av anpassning störst
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Daniel Nesse gläds åt att allt 
oftare få höra användare säga 
att ”äntligen kan jag klara mig 
ensam i badrummet”.

faktaruta

OM BANO SVERIGE AB

Ägare: Reto AS.
Omsättning: Koncernen 
omsätter cirka 100 miljoner kr 
i Norden.
Huvudkontor: Bergen, Norge.
Verksamhet i Sverige: Fem 
anställda, kontor i Stockholm.

FK_1504_s18-19_hjalpmedel_v05.indd   18 2015-07-17   18:51



Ständigt uppdaterad! 
  WWW.FORALDRAKRAFT.SE

2015 # 4 FÖRÄLDRAKRAFT     19

©
 L

IN
N

E
A

 B
E

N
G

TS
S

O
N

BRANDSLÄCKAREN 
SOM ÄR LÄTTARE 
ÄN ETT HALVT KILO
n Brandsläckare är ofta 
tunga, otympliga och svåra 
att använda för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. Men 
nu finns en ny släckare som 
bara väger 480 gram.

– Vår brandsläckare har 
tagits fram för att fungera i de 
flesta miljöer som en första 
brandbekämpare, och på vä-
gen upptäckte vi vilken poten-
tial den har för personer som 
idag inte kan använda en tra-
ditionell pulversläckare, säger 
Andreas Wistrand på Maus.

Maus Xtin Klein heter pro-
dukten som funnits på mark-
naden sen i oktober. Den 
släcker med kalium. Tekniken 
utvecklades först för att an-
vändas av ryska kosmonauter. 

– Det var av en slump vi 
förstod att den är en viktig 
innovation för personer med 
funktionsnedsättning. Vi träf-
fade en kille med permobil, 
han blev jätteintresserad ef-
tersom den var så smidig. 
Man kan till och med montera 
den på rullstolen, säger 
Andreas Wistrand.

Han berättar att hans egen 
mamma har fibromyalgi och 
att hon haft en pulversläckare 
på 6 kilo hemma, som hon 
inte kan använda längre.

– Istället kan hon ha Maus 
installerad i köket ifall en 
brand skulle uppstå. Vid brän-
der i hemmet är de första se-
kunderna de allra viktigaste, 
säger Andreas Wistrand.

Kompakt släckare 
som bara väger  
480 gram.
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I det mest intima rummet är behovet av anpassning störst

höjdjustering på alla huvud-
produkter kan de anpassas till 
användare med olika längd. 
Hur ser ni på framtida ut-
vecklingen?

– Vi tar till oss all feedback 
vi får från brukarna och an-
vänder oss av detta till framti-
da produkter. Vi söker även 
vägledning i olika akademiska 
miljöer, för att hela tiden fin-
na lösningar för olika behov. 
Hittills har vi mest levererat 
till sjukhus och äldreboen-
den, men vi har fått flera för-
frågningar från privatperso-
ner i Sverige under senaste 
året. Vi vet att många behöver 
anpassningar hemma i det 
egna badrummet. l

DANIELS BÄSTA TIPS FÖR ANPASSAT BADRUM

•  Tänk igenom vad det faktiskt är du använder mest i badrummet 
och bygg upp badrummet runt det. 

•  Stödhandtag är en enkel produkt som dessutom är en billig för-
säkring mot fallskador. 

•  Vår forskning visar att toalett och tvättställ används mest under 
dagen. Det är därför naturligt att placera dessa två i närheten 
av varandra. 

•  Dusch använder vi inte alls lika mycket, så denna bör placeras i 
ett eget hörn och ej mellan toalett och tvättställ. Om duschen 
placeras mellan tvättställ och toalett, skapar man ett onödigt 
stort avstånd mellan det som används mest. Det kan göra att 
en person med funktionsnedsättning inte klarar att ta sig från 
toalett till tvättställ på egen hand.

•  Tänk inte bara på hur situationen ser ut i dag. Bygger man nytt 
badrum bygger man ofta för 20–30 år framåt. Dagens situation 
kan ändra sig om 5–10 år. Tänk därför på att badrummet bör 
kunna anpassa sig till olika funktionsnivåer genom åren, utan 
att göra stora byggnadsändringar.

Elekriska toaletter gör 
stor skillnad för alla 
som behöver hjälp  
med att resa sig.

Fallolyckor i duschen  
är en stor risk, så en 
modern dusch bör ha 
rejäla stöd och lättreg-
lerade handhållare.

Duschsitsen kan 
justeras i höjdled.

Med stödhandtag på tvätt-
stället blir det lättare att 
förflytta sig på egen hand.
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