Code Handle Door sikrer
Vansjøklinikken

Vansjøklinikken i Moss sikres med
Code Handle Door fra ASSA ABLOY

Selskap

Selskap: Vansjøklinikken
Bransje: Helse
Lokasjon: Moss, Norge

Utfordring

I lokalene til det som en gang var TrioVings
produksjonsanlegg i Moss, ligger nå Lilleeng
helsepark. Inkludert i det som minner mest om et
kjøpesenter med helsetilbud, er Vansjøklinikken.
-et tverrfaglig helsesenter med 9 behandlere.
Klinikken disponerer et lokale bestående av en stor
ubemannet resepsjon, flere behandlingsrom samt
et personalrom.

De ansatte ved klinikken trenger nå bare å lukke
igjen døren til behandlingsrommet for å sikre
rommet mot uvedkommende. Code Handle-låsen
åpnes enkelt og raskt med en firesifret kode. Dette
har skapt en enklere hverdag for de ansatte, som
slipper å tenke på nøkler. Code Handle Door har
også hatt en uventet positiv effekt på pasientene,
og tilbakemeldingene har vært gode.

Tidligere stod alle rom ulåst i senterets åpningstid.
Håndteringen med nøkler var upraktisk og
tungvinn i en hektisk hverdag. Etter et tyveri av
penger fra ett av rommene, bestemte klinikken seg
for å ta grep.

“Det er fantastisk for meg å vite at døren til en hver tid er låst – både
med og uten pasienter i rommet. Mine pasienter skal føle seg trygge
på at uvedkommende, eller for den sakens skyld kollegaer, ikke
kommer uannonsert inn i rommet. Med Code Handle Door har jeg
nå full kontroll på dette – så enkelt!”
Cathrine Riiser
(Fysioterapaut).

Løsning

Vansjøklinikken ønsket en løsning som var mer
praktisk enn tradisjonell nøkkelhåndtering.
Den skulle være tilstrekkelig sikker, ha pent
design, være enkel i bruk med lave innkjøps- og
monteringskostnader. Valget falt på Code Handle
Door fra ASSA ABLOY.
“I starten var vi litt skeptiske til om det ville bli mye styr å gå over til
slike kodelåser. Resultatet ble over all forventing. Alt er enklere.”
Øystein Nordgaard
(Kiropraktor).
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I tillegg til økt sikkerhet har løsningen også
sørget for økt kvalitet på behandlingene. I flere
av behandlingsmetodene er avslapping en viktig
del av behandlingen. Dette foregår i rom som
disponeres av flere av behandlerene. Nå blir
pasientene ikke lengre forstyrret da den nye
dørløsningen fungerer som en påminner om at det
ikke bare er å åpne døren.
“Jeg vil absolutt anbefale Code Handle Door til andre. Løsningen er
betryggende, og har ført til en enklere hverdag for både behandlere
og pasienter. Den passer perfekt til klinikker og liknende kontorer.”
Øystein Nordgaard
(Kiropraktor).

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske modifikasjoner.

Code Handle Door er
en del av hverdagen.

