Väggmotiv på säkerhetsfolie

Väggmotiv på säkerhetsfolie

Institutionsmiljön
viktigare än vi
kanske tror
Under ett års tid har doktoranden Franz James djupintervjuat nio personer som
visatats på en rättspsykiatrisk klinik. Målet med institutionsbesöken var att skapa
bättre förståelse för den här muiljöns betydelse för vård och rehabilitering.
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Krok av plast, som ger vika vid 9 kilos belastning och sen återtar sin form. Kroken
finns på häkten och psykiatriska sjukhus.

Duschhyllan har ett säkert fäste, är mjuk inuti och saknar
vassa hörn, tål maskindisk och har hål i botten så att vattnet
kan rinna ur.

Toalettpappershållaren är rund, mjuk och saknar
vassa kanter. Går inte att bryta eller föra långt in i
kroppsöppningar. Hållaren har ett säkert fäste.

sina rum nästan hela dygnet. Jämfört med
en kontorsmiljö står sig anstaltsmiljön
rätt så slätt. Många informanter har ryggproblem på grund av dåliga sittställningar.
Möblerna i deras rum är inte utformade
för att de ska sitta i dem timme efter timme, säger Franz James och förespråkar en
miljö som ger möjlighet till fysisk aktivitet
samt varierade sitt- och liggställningar.
En annan viktig aspekt är självständighet. Patienten är i en miljö som inte är
självvald och måste erbjudas möjlighet till
en privat sfär i dagrummet, samt ett eget
territorium i det egna rummet.

Svårt skapa hemmiljö
En sluten miljö skiljer sig från en hemmiljö såtillvida att där råder ett beroendeförhållande som påverkar den intagne. Hen
kan exempelvis inte öppna fönstret själv
eller möblera om.
– Många arkitekter och verksamheter
förespråkar en så hemlik miljö som vanligt. Men vems hem? Ett hem är något du
visar upp. Där finns egna valda föremål
som representerar din identitet och stöttar den. Hemmet är den sfär där du får
vara den du vill. Där kan du strunta i normer. Som patient kan du inte det, säger
Franz James.
Att anstaltsmiljöerna ser ut som de
gör, beror enligt honom på en oreflekterad repetition av miljöns utformande. ”Så
här har de alltid sett ut.” Anstaltsmiljön
är skapad enligt en tänkt aktivitet som
inte grundar sig i patientens reella behov.
Skrivborden är ett exempel på detta.
– Hotellen är föregångare till tillfälli36 | www.ssil.se

Franz James har utvecklat en egen intervjumetod, ”Sketch & Talk”, där han dels håller sig till vissa frågor
och ett visst ämne, dels använder sig av öppna frågor och skissande.
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Franz James har studerat den personliga miljön på en
rättpsykiatrisk anstalt i ett år.

Högspecialiserad behandling
för dig med diagnostiserad personlighetsproblematik,
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression,
självskadebeteende, ångest, OCD eller trauma.
Finjagården erbjuder småskalig effektiv behandling av patienter med
olika former av psykiatrisk problematik. Vi utför även psykiatriska
utredningar.

ga miljöer. Men i dag, när man vill skapa mobilitet, är hotellskrivbordet utbytt
mot ett litet bord där man kan sitta och
äta samtidigt som man tittar på teve.

Strukturerad DBT, KBT och PE kompletterad med rutiner, säkerställer
dokumenterade behandlingsresultat. Ett kvalitetssäkrat system med uppföljning för såväl patient, närstående som uppdragsgivare skapar insikt,
medverkan och trygghet. På Finjagården ser vi till hela människan.
Vår verksamhetschef Liselott (T. 0451 451 42) berättar gärna mer.

finjagarden.se
T. 0451 451 40

Suicidpreventiv miljö ger trygghet
Hittills har forskningen sagt väldigt lite
om den fysiska miljöns betydelse, vilket
är naturligt eftersom verksamheten är
det viktigaste.
– Lösningen finns inte i den fysiska
miljön, men den kan stötta verksamheten. Den bör vara säker och kan till en
viss gräns utformas att vara det. Men att
skapa en hundraprocentigt säker miljö
är omöjligt, eftersom man då tar bort individens självbestämmande och möjlighet att påverka, säger Franz James.
Tillsammans med Joakim Thedin ingår han i designerduon James & Thedin
som sedan 2010 tagit fram suicidpreventiva produkter för institutionsmiljöer.
– Det är ångestfyllt att bli tagen i förvar och den som blir det är inte alltid
medveten om vad som händer. När ångesten stegras tillräckligt kan suicid vara
ett sätt att ta sig ur den. En suicidpreventiv miljö kan stötta och få personen att
känna sig lugn och trygg.
Den som dessutom har en psykisk
sjukdom kan ha svårt att tolka produkter, något som skapar osäkerhet.
– Som designers kan vi utforma begripliga och säkra produkter som samtidigt har en god funktion, säger Franz James och tar exemplet kroken. Den måste
ju gå att hänga saker på! ●
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Med vår hjälp får du kraften till förändring

Målgrupp:
Pojkar och flickor 12-19 år med relationsstörningar och
psykosocial problematik.
Behandlingsinnehåll:
Miljöterapeutiskt & Konsekvenspedagogisk.
Holmenvägen 27, 952 52 Kalix - Nyborg
070-205 44 83
info@holmen27.nu

www.holmen27.nu

PERSONTRANSPORT AB / 0700 21 20 40

Vi är ett företag som specialiserat sig på persontransporter.
Det finns idag ett stort behov av persontransporter i
Sverige, det kan vara enklare transporter såsom transporter
till och från HVB-hem eller transitboenden, det kan även vara
transporter med högre skyddsklassning som till exempel till
och från skyddat boende.

info@persontransport.se / persontransport.se
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