
Personale-sikkerhed i Slagelse Kommune
Den store sal på vikingeborgen, Trelleborg

Slagelse Kommune med ca. 80.000 indbyggere er 
placeret tæt på vestkysten af Sjælland. Slagelse har 
siden vikingetiden haft en central placering i 
Danmark. Den store vikinge-ringborg, Trelleborg, lige 
uden for Slagelse, viser stadig i dag betydningen af 
området.

Slagelse kommune stod over for et stigende antal 
arbejdsrelaterede trusler mod sine medarbejdere. 
Kommunen har derfor besluttet at installere en 
centraliseret serverløsning fra ZONITH, som skal 
tjene hele kommunen og sikre medarbejderne 
effektivt.

En centraliseret ZONITH server, der giver sikkerhed 
til både personale, som arbejder indendørs, såvel 
som personale, der arbejder udendørs med borgere, 
er blevet installeret. Denne centraliserede løsning 
sikrer personalet sikkerhed mere end ti forskellige 
steder, så som på jobcenteret, på rådhuset, inden for 
psykiatrien o.s.v. Løsningen er ikke bare et stort 
skridt mod bedre sikkerhed for personalet, men 
giver også betydelige omkostningsbesparelser i 
forhold til andre systemer.

En væsentlig vindende faktor for Slagelse, var løsningens fleksibilitet:

Let integration og muligheden for at tilføje nye institutioner til systemet, når behovet opstod, så 
det løbende passede/passer til kommunens behov.

ZONITH panikvarsler havde desuden stor indvirkning på de medarbejdere, der nu er udstyret med 
diskrete og avancerede produkter, der sikrer, at de til enhver tid er godt beskyttet. Tilliden til 
sikkerheden er nu intakt.



“Det har altid kostet lidt penge at begynde at spare penge. For at reducere den negative effekt af 
arbejdsrelateret stress valgte Slagelse Kommune den centraliserede server fra ZONITH, da den 
sammenlignet med vores eksisterende løsninger introducerede meget større fleksibilitet, men også 
reducerede driftsomkostninger. Løsningen sikrer, at vi kan reducere sygefraværsdage og øge 
arbejdsglæden.”
Kasper Nygaard Petersen, Risiko Koordinator i Slagelse Kommune

VIGTIGE FORDELE
 En central løsning, der overvåger alle medarbejdernes sikkerhedsalarmer i kommunen.
 Mindre stressende situationer, da personalet diskret kan tilkalde assistance, før   
 situationen bliver alvorlig.
 Central server med lave vedligeholdelsesomkostninger.
 Fleksibilitet – systemet dækker flere jobsektorer, der vedligeholdes af kommunen.
 Skalerbar løsning – tilføjelse af nye bygninger/placeringer er ukompliceret, nemt og hurtigt.

Personale, der arbejder udenfor og trykker på 
deres panikalarmknap, vil straks underrette 
Jysk Kontrol Central, som er en 24/7 betjent 
nødkontroltjeneste. Fra kontrolrummet vil 
lokale vagter eller politiet blive bedt om at 
hjælpe medarbejderen, som er fare.

Uanset hvad der sker, har Slagelse Kommune 
nu et system, der kan beskytte sit personale 
i nødsituationer. Med ZONITH avancerede 
systemer kan bygninger og personale 
udstyres med monterbare, bærbare og 
diskrete panikknapper, så som ID -badgen 
med en indbygget panikalarm, der fungerer 
både indenfor og udenfor bygninger.

ZONITH SIKKERHED ENHEDER

PSYKIATRI Systemet giver en problemfri overgang mellem 
at arbejde indendørs og udendørs og kræver 
ikke yderligere indsats fra brugerne. De kan 
fokusere på deres daglige opgaver og kun 
handle, hvis der opstår en nødsituation.

Hvis der trykkes på en knap på en af vores 
panikvarslingsenheder, sendes der straks 
besked til det nærmeste personale, der er klar 
til at hjælpe med detaljerede oplysninger om 
personen i fare og om den nøjagtige placering 
for hændelsen.
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