Prisen for Årets Hjælpemiddel 2006 blev i dag kåret på Scandinavia Rehab 2006 i Bella Center.
Prisen gik til Arkitekt/Designer Annette Krath Poulsen, Frederiksberg og virksomheden ProMovec A/S, Egå for designet af en
badetaburet der sætter helt nye standarder for hjælpemiddeldesign og nedbryder grænserne imellem handicap udstyr og
design-møbler.
DESIGN PROCESSEN BAG “TRUST”
Produkterne er blevet til i et tværfagligt samarbejde med inddragelse af kommunens brugere slutbrugere såvel som private eksperter på hjælpemiddelområdet.
AKP Design har været bindeled mellem brugere, eksperter og producent, og har omsat viden og erfaringer til designløsninger.
Brugerne er blevet inddraget gennem iagttagelse og interview allerede i den første fase - specifikationen. I det videre forløb
er brugerne inddraget til afprøvning og evaluering af designidéer og prototyper i praksis, for at sikre at produktet opfylder
prioriterede krav.
Brugerkrav og -behov er specificeret og prioriteret i samarbejde med kommuner, hjælpemiddeleksperter, slutbrugere og
producent. Denne prioritering har fungeret som vejledning for designidéer og innovationsrum.
Resultatet taler for sig selv - en første pris som Årets Hjælpemiddel 2006 - design med brugerinddragelse betaler sig!
UDVIKLINGSTEAMET BAG “TRUST”
AKP Design er designkompetencen i det tværfaglige udviklingsteam bag badetaburetten.
AKP Design har mere end 10 års erfaring med design af hjælpemidler og services til ældre og handicappede. For yderligere
oplysninger besøg www.akpdesign.dk eller kontakt Annette Krath Poulsen på telefon 20651135.
Zealand Care A/S har bidraget med viden om hjælpemidler og logistik baseret på erfaring fra igennem en årrække at håndtere
og servicere hjælpemidler og varetage depotdrift for flere danske kommuner.
ProMovec A/S har stået for prototypeudvikling og producerer via netværk af underleverandører i hele verden.
Samarbejdet har resulteret i udviklingen af badetaburetten, hvor der ikke er gået på kompromis med funktionalitet og sikkerhed, men også i en badetoiletstol, der gennem en særligt tilpasset sædeudformning tager højde for den plejekrævende ældre
persons anatomi i forbindelse med toiletbesøget og den personlige hygiejne samt en transportabel aflastningskørestol som
gør det muligt for et ældre familiemedlem at komme med familien på tur uden at orke at gå selv hele vejen!
Produkterne er alle designet udfra ønsket om at imødese den stadig stigende efterspørgsel fra gruppen af ældre, som ønsker
at fortsætte et aktivt liv trods aldersbetonede funktionsnedsættelser, er stadigt voksende, ligesom ønsket om selv at købe
hjælpemidler.
Badetaburetten er et meget brugt hjælpemiddel i kommunerne. Når en ældre borger har en badetaburet, kan det daglige bad
foretages med større sikkerhed på egen hånd.
Det nye design distancerer sig væsentligt fra eksisterende badetaburetter i sit udseende, og er, som dommerkomiteen kommenterede i betænkningen, så æstetisk et produkt at alle gerne vil have en stående i deres badeværelse!
www.akpdesign.dk

