
UDFORDRING

PHONEALONE DESIGN 
SIKRER PATIENTERS 
HELBRED

NYTÆNKENDE

På fremtidens arbejdspladser er det nødvendigt at skabe trygge rammer. Folk kan 
nemlig nemt frygte for helbredet, når de befinder sig blandt mange fremmede 
mennesker. Det er et af resultaterne af de sidste par års pandemi.

Rehabiliterings Center For Muskelsvind (RCFM) har et stort fælleskontor, men det giver 
udfordringer, når man skal have svære telefonsamtaler med patienter og pårørende. 
De investerede derfor i PhoneAlone telefon og mødebokse, der giver et uforstyrret, 
stille rum. Det var vigtigt for dem at sørge for de svækkede patienters helbred i telefon 
og mødeboksene, hvor smittespredning er lige med en øget helbredsrisiko. 

LØSNING
Vi bliver nødt til at gøre samfundet mere robust over for smittespredning. Specielt overfor de 
mest udsatte befolkningsgrupper. Og her er PhoneAlone nytænkende, ved at designe deres 
telefon og mødebokse med UltraViolet (UV)-lys, der lynhurtigt desinficerer overflader og 
luft. I samarbejde med teknologivirksomheden UVCbyEFSEN, blev RCFM tilbudt telefon og 
mødebokse med desinficerende funktionalitet.

Pernille som er fysioterapeut og behandler hos RCFM udtaler “Især funktionen med UV-lys var 
meget attraktiv for os, da der kommer mange sårbare patienter hos os, og vi har brug for at holde 
et højt hygiejneniveau og minimere smitterisiko så meget som muligt”.
Anvendelsen af uv-lys til desinfektion er ikke ny. Den har været anvendt inden for 
hospitalssektoren og medicinalindustrien i årtier. Nytænkningen består i at integrere 
teknologien i fremtidens indretning af arbejdspladser, så vi i det byggede miljø skaber trygge 
rammer for alle. 

RESULTAT
Vi er ved at gentænke måden, hvorpå vi udformer og designer vores bygninger og offentlige 
opholdsrum. Teknologier som UV-lys er en smart løsning, specielt når det tænkes ind i 
eksisterende produkter så som PhoneAlones telefon og mødebokse. Det skaber bedre hygiejne, 
og øget tryghed for medarbejdere og besøgende. 
Som Pernille forklarer ”Nu kan man både nyde kollegernes selskab og sparring, og finde ro og 
tryghed til de svære samtaler, uden at blive forstyrret ”.
PhoneAlone og UVCbyEFSEN samarbejder om løsningen der kombinerer møbeldesign med 
smittebekæmpende teknologi – et strålende eksempel på fremtidens indretning af trygge 
arbejdspladser. 

UVCbyEFSEN har siden 1986 produceret 
kvalitets UV-systemer med fokus på sikkerhed.
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