
Uddannelse inden for  
Tunstalls hospitalsløsninger
Målrettede kurser til hospitalets forskellige  
medarbejdergrupper



Undervisning af personale
En kommunikationsplatform, der samler patientkald, kritiske alarmer  
og personalesikkerhed ét sted. Det gør det enkelt for hospitalets  
personale, ligesom det giver en række muligheder. Vi tilbyder flere 
forskellige kurser, der gennemgår de muligheder, som er relevante  
for de forskellige medarbejdergrupper.

Kundetilpassede kurser
Undervisning og instruktion af personalet kan 
ske målrettet, så det passer til de forskellige 
brugere. Det kan fx afholdes afdelingsvis og 
opdeles i et kursus for almindelige brugere 
og et for udvidede brugere. Det kan også 
være et separat undervisningsforløb for vagt- 
og driftspersonale.

Uddannelsen udføres af dygtige undervisere, 
der har mange års erfaring. Deres baggrund 
betyder bl.a., at de er gode til at præsentere 
det tekniske på en letforståelig måde.

På lokationen eller online
Vi tilbyder undervisning på hospitalet eller en 
anden lokation. Derudover tilbyder vi også 
undervisning online. Bl.a. gennemfører vi 
jævnligt webinarer, hvor vores software og 
funktionaliteter gennemgås.

Undervisningsmaterialet vil være projekt- 
specifikt og sikre, at personalet kan udføre 
deres daglige arbejde.

Kursets varighed afhænger af brugergruppe. 
Gennemgang af kommunikationsplatformens 
opbygning, og det tilhørende udstyr, kan 
gennemføres på 1½ time. Et kursus til super-
bruger tager to dage.



Tunstall online
Det skal være let at være kunde hos Tunstall. Vi tilbyder derfor online 
tilgang til undervisningsmateriale, manualer, film og bestilling af udstyr. 
I forbindelse med undervisningen vil det blive vist, hvordan denne del 
fungerer.

Materiale tilgængeligt online
Det gennemgåede undervisningsmateriale 
vil være tilgængeligt elektronisk efter kurset.

Der er mulighed for, at uddannelsesmaterialet 
kan gøres tilgængeligt på vores e-learning 
portal. Her kan personalet nemt få en gen-
opfriskning, ligesom det giver mulighed for 
at minimere ressourcer på uddannelse af nye 
medarbejdere.

Uddannelsesbevis
Løsningen tilbyder en registrering af, hvem 
der har gennemført uddannelsen, samt  
mulighed for at udskrive uddannelsesbevis.

E-learning og manualer
Skift af batteri på alarmsendere og lægge nyt 
udstyr i systemet. Det er nogle af de instruk-
tionsfilm, som kan ses online. Derudover er 
der tilgang til brugermanualer for en lang 
række af vores produkter.

Webshop
Hører bestilling af udstyr til dine opgaver, så 
kan du få adgang til vores webshop. Den er 
designet med differentieret adgang til den 
enkelte kunde. Det sikrer, at de produkter, 
der kan bestilles, altid vil kunne fungere på 
hospitalets løsning.



Tunstall leverer teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske 
løsninger til hospitaler, plejecentre, sociale bosteder og er den største 
leverandør af personalesikringsløsninger til psykiatrien i Danmark. 
Få mere information på vores hjemmeside: www.tunstall.dk

Tunstall hospitalsløsninger

I Danmark har vi medarbejdere med stor erfaring inden 
for løsninger til hospitalsområdet. Denne erfaring, og en 
løbende dialog med vores kunder i ind- og udland, er 
grundlaget for udviklingen af vores fleksible løsninger. 

Til hospitaler har vi fokus på brugervenlighed, fleksibilitet  
og driftsstabilitet. Resultatet er en komplet kommunikations- 
platform, der samler patientkaldeanlæg, personsikring og  
kritisk alarmhåndtering i ét system.

Tunstalls nye kommunikationsplatform, og trådløse udstyr,  
er udviklet af vores danske udviklingsafdeling. Platformen 
vil løbende blive udviklet og tilpasset både danske og 
internationale krav. Det sikrer vores kunder en dynamisk, 
innovativ, ”up to date” og sikker løsning i mange år fremover.
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