Opplever ansatte vold på arbeidsplassen?
Vi har løsninger for å øke både trygghet og sikkerhet til personalet

Smarttelefon med
overfallsalarm
Personlig sikkerhetsløsning for helsepersonell

I et studie rapporterte 75% av sykepleierne at de ble verbalt
mishandlet eller angrepet fysisk mens de var på jobb. [1] Helsepersonell opplever vold på arbeidsplassen fire ganger oftere
enn ansatte i privat sektor. [2] Helsepersonell som jobber i geriatri, psykiatri og på akuttmottak opplever vold i høyere grad
enn helsepersonell som jobber i andre avdelinger. [3]
Vår smarttelefon, Ascom Myco 3, er en smarttelefon utviklet
spesielt for det profesjonelle markedet med fokus på sikkerhet for de ansatte. Helsepersonell kan potensielt befinne
seg isolert fra hjelp og i fare. Med vår smarttelefon ønsker vi
å utruste helsepersonell med et hjelpemiddel til å varsle om
nødssituasjoner og motta hjelp raskt.

Fordeler
■

Få hjelp i truende situasjoner og i
tilfelle skader

■

Rask og presis informasjon om hvor
den ansatte befinner seg

■

Mindre stressende arbeidsmiljø

Ascom Myco 3 har en dedikert alarmknapp og tilbyr personlige sikkerhetsfunksjoner som er egnet for mobilt
helsepersonell og potensielt farlige
situasjoner. Mobilt helsepersonell skal
ikke trenge å føle seg alene og utsatt
på jobb når de er i nød.

Personlig alarm ved å trykke på en
knapp.
For å forbedre sikkerheten til ansatte
som jobber i potensielt farlige miljøer,
kan de be om hjelp ved å trykke på
en knapp på smarttelefonen. Man kan
også koble opp automatisk telefonsamtale for ekstra sikkerhet om en ansatt er
utsatt for en voldssituasjon.

Posisjonering - større trygghet for
personalet
Posisjoneringsteknologi gir mulighet
for å styrke personsikkerheten. Hvis
overfallsalarmen aktiveres, må hjelpen
komme raskt og til rett sted. [4]

3. Spector et al. 2014.
-Spector, P., Zhou, Z., & Che, X. (2014). Nurse exposure to physical and nonphysical violence, bullying and sexual harassment: A quantitative
review. International Journal of Nursing Studies, 51, 72–84.
-Perkins et al. Crime Sci (2017) 6:11 Personal security alarms for the prevention of assaults against healthcare staff
-Impacts of violence on staff include pain, time away from work, depression and low self-esteem; impacts on the NHS include loss of personnel for
significant amounts of time and resignations (NHS 2003).
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Målet vårt er å skape et tryggere pasientmiljø og gi helsepersonell rask tilgang til klinisk data. Uplanlagte
hendelser er en av hovedutfordringene i helsepersonell sin arbeidshverdag. Pasientanrop, hjertestansalarmer, assistansesamtaler fra kollegaer, meldinger fra medisinsk utstyr - og mye mer - avbryter pleiepersonell når de utfører sine oppgaver. Disse kontinuerlige avbrytelsene bidrar til et stressende og ineffektivt
arbeidsmiljø som påvirker både pasienter og ansatte. Med tilgang på sanntids pasientinformasjon i slike
situasjoner, får klinisk ansatte helt nye muligheter til å prioritere sin innsats. For å møte både pasienter og
klinikere sitt behov samarbeider vårt team av kliniske konsulenter nært med kliniske miljøer. Dette gjør
at vår helseplattform, The Ascom Healthcare Platform, kan skape de beste teknologiske kommunikasjonsløsningene med lett tilgang til klinisk data som effektiviserer helsepersonell sin arbeidsflyt.
Ascom har hovedkvarter i Baar, Sveits, og har datterselskaper i 18 land med ca. 1300 medarbeidere på
verdensbasis. Ascom sine registrerte aksjer (ASCN) er notert på SIX Swiss Exchange i Zürich.
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