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Henrik Brøns
Fra:

Alice Broer-Hansen [bioalice@bioalice.dk]

Sendt:

6. marts 2014 11:23

Til:

Bent Hansen

Cc:

Jonna Pedersen; at@at.dk

Emne:

Fw: Svar til Alice Broer-Hansen

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus:

Fuldført

Vedhæftede filer: Svar til ABH på mail af 3 3 2014.pdf; Notat vedr måle resultater 310114_version2.pdf
Til Bent Hansen (kopi til kontorchef Jonna Pedersen og Arbejdstilsynet)
Jeg har nu modtaget endnu et svar fra Fysisk Arbejdsmiljø. Jonna Pedersen skriver, at hun af dig er blevet overdraget den videre sagsbehandling af min
henvendelse. Men hun svarer ikke på mine spørgsmål.
Det ser ud til, at hun mener, at hendes opgave er at få lukket denne sag aldeles omgående. Det ser bestemt ikke ud til, at hun mener, at hun
skal komme til bunds i, hvad der er sket af forurening med de skimmelsvampe, som I nu alle ved, har været 5 år i de efterhånden meget omtalte
loftsplader. I aner stadig intet om, hvad der er sket med det, der befinder sig mellem loftspladerne og det øverste af taget. Det er ikke nok at konstatere,
at det ikke er fugtigt mere. Der skal tages prøver - af eksperter! Og renses - af eksperter!
Jeg har skrevet igen og igen, at vi har taget flere billeder i lokalet. Det er ikke kun de 2 plader, der er skiftet, der er forurenet. Det er over hele
loftet.
Som du kan se af vedhæftede filer, er der nu lavet et "nyt" notat vedr. skimmelsvampene. Hvad, du sikkert ikke ved, er, at Fysisk Arbejdsmiljø har sendt
en mail til Rebekah Abane fra Teknologisk Institut, da den første rapport kom om, at der er skimmelsvampe i loftspladerne. Anne Mette Hansen ville
have at vide, hvad de skulle gøre vedr. de 2 plader, der var skjolder på. Rebekah Abana blev ikke oplyst om, at der i 2009 var en vandskade i taget. Så
hun blev i den grad ført bag lyset.
Rebekah Abana skrev tilbage mandag den 24.2.2014, at hun ikke ville udtale sig om noget, med mindre at hun blev bestilt til at besigtige lokalet og
foretage de prøver, der er nødvendige. Hun fik efterfølgende svar, at Region Midtjylland ikke vil gøre mere.
Rebekah Abana kontaktede derfor i mandags pr. tlf. bygningsingeniør Anne Mette Hansen fra Fysisk Arbejdsmiljø og forlangte, at hendes navn blev
slettet i det notat om skimmelsvampe, der ligger under 12.2.2014 på www.rm.dk, og ligeledes den 27.2.2014 er sendt af Jonna Pedersen til bl.a.
Arbejdstilsynet. Notatet er skrevet den 31.1.2014 af Lisbet Harder og Anne Mette Hansen.
Nu er Rebekah Abana "skrevet ud" af historien. Som begrundelse skriver Jonna Pedersen, ar "vi ønsker at præcisere, at den primære kilde er By og
Byg, SBI anvisning 204".
Sikke noget ævl.
Jeg anmoder hermed om en kopi af de to henvendelser fra Fysisk Arbejdsmiljø til Rebekah Abana samt Rebekah Abanas svar.
Den her sag har dine embedsmænd ikke håndteret særlig godt. Det er som om, at de er totalt ligeglade med, at skimmelsvampene huserer på Silkeborg
Sygehus. Og de aner ikke engang, hvilke prøver der skal tages, for at man kan konstatere, hvilke skimmelsvampe der er i loftspladerne. Jonna Pedersen
vil have min lungelæge til at skrive, hvilken test de skal lave.... Det er da ret utroligt!
For at konstatere, hvilke skimmelsvampe det drejer sig om, skal der laves et aftryk på en speciel plade, der indeholder et skimmelsvampemedium, der er
tilsat antibiotika. Så skal pladen inkuberes i 1 uge ved 26 grader i laboratoriet, og de fremvoksede skimmelsvampe kan indenficeres ved mikroskopi.
Men alt det her ved Teknologisk Institut. De laver det hver dag. Hvem bruger Region Midt som "ekspert"? Jonna Pedersen skriver, at det er et internt
anliggende, hvilke sagkyndige, der bliver inddraget.
Med venlig hilsen
Alice Broer-Hansen
Hovedgaden 37
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 49 25 og 51 21 94 83

----- Original Message ----From: Jonna Pedersen
To: 'bioalice@bioalice.dk'
Cc: Jonna Pedersen
Sent: Wednesday, March 05, 2014 4:03 PM
Subject: Svar til Alice Broer-Hansen
Kære Alice Broer-Hansen
Hermed fremsendes svar på din henvendelse til Region Midtjylland den 3.3.2014 – se vedhæftede fil: Svar til ABH på mail af 3.3.2014.pdf (67KB).
Din henvendelse samt vedhæftede svar lægges på Region Midtjyllands hjemmeside og sendes til Regionsrådet til orientering, ligesom den også
fremsendes til Arbejdstilsynet.
Endvidere er vedhæftet en revideret rapport vers.2 af målerapporten: Notat vedr. Indeklima – skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium
–
se vedhæftede fil: Notat vedr. måle resultater 31.0114 version 2 pdf (178).
Eneste ændring i version 2 er en ændring i en af kildeangivelserne i teksten, hvor der tidligere blev henvist til Rebecca Abana, Teknologisk Institut.
Vi ønsker at præcisere, at den primære kilde er By og Byg, SBI anvisning 204. Den reviderede udgave lægges på hjemmesiden og sendes til orientering
til Hospitalsenheden Midt.
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Med venlig hilsen
Jonna Pedersen
Chef for Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Tel. +45 784 11000 / Mob. 4095 5573
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø ▪ Region Midtjylland
Emil Møllers Gade 41 ▪ DK-8700 Horsens
www.fa.rm.dk

Se de nye designguides på vores hjemmeside:
Røntgenrum – Undersøgelses- og behandlingsrum somatisk amb – Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad
Du kan tilmelde dig opfølgningskurser på arbejdsmiljøuddannelsen på www.rm.plan2learn.dk

Fra: Alice Broer-Hansen [mailto:bioalice@bioalice.dk]
Sendt: 3. marts 2014 13:17
Til: Bent Hansen; Jonna Pedersen; Jette Kristensen
Cc: Rebekah Abana; at@at.dk
Emne: Fw: Brev til Alice Broer-Hansen

Til Regionsrådet - Region Midtjylland - Bent Hansen (kopi til Arbejdstilsynet og Teknologisk Institut)
Jeg har den 27.2.2014 modtaget en ny "uddybende" rapport vedr. skimmelsvamp på Silkeborg sygehus fra kontorchef Jonna Pedersen, Koncern HR,
Fysisk arbejdsmiljø.
Der står bl.a., at de med deres udtalelse den 12.2.2014 om, at de havde fulgt almindelig praksis, mener, at de har fulgt almindelig anerkendt praksis.
Jeg vil gerne vide, hvor Region Midtjylland har fundet en anerkendt metode, der siger, at det er normalt at have en forventning om, at skjolder på et
vandskadet loft udelukkende er kosmetiske - hvilket senere så viser sig ikke at være tilfældet.
Der bliver henvist til så meget andet i det uddybende svar. Men ikke det her.
Der står, at almindelig anerkendt praksis ved en vandskade er, at man hurtigst muligt fjerner fugtkilden og vådt materiale samt udtørrer omgivelserne. Og
hvis der efterfølgende konstateres skimmel. skal dette afrenses og omgivelserne rengøres.
I har overhovedet ikke testet for skimmel i 2009, da vandskaden var der. Og I har heller ikke haft eksperter til at gøre det.
Man må konstatere, at enten mangler Region Midtjylland klare procedurer for, hvad der skal ske i forbindelse med vandskader, eller også har man i
Teknisk Afdeling i den grad sovet i timen, når de inspicerer en vandskade.
I påstår, at da forureningens størrelse er under 0,25 m2, betragtes den som værende under bagatelgrænsen. Det er korrekt, at tallet 0,25 m2 er nævnt
flere steder i diverse anbefalinger.
Men forureningen på Silkeborg Sygehus er ikke kun 0,25 m2. Det er kun to plader, jeg har sendt billede af, og de plader er med lidt kreative
målinger under 0,25 m2. Men vi tog flere billeder af loftet. Og vandet har lavet skjolder på loftspladerne mange steder. Vandet er løbet ovenpå
pladerne og gået ned i mellemrummene, så det kan ses på loftet. Så forureningen, som I kalder det, er meget større end 0,25 m2.
Og I ved godt, at der er flere billeder. Jeg skrev det allerede i min første henvendelse.
I skriver, at alt vådt blev fjernet. Men den isolering, der ligger ovenpå de plader, der er langt fra det sted, vandskaden skete, kan jo ikke mærkes som våd
ovenpå. Det vil sige, at det ligger der endnu.
Så I aner simpelthen ingenting om, hvor meget skimmel der er i tagkonstruktionen over loftspladerne.
Når I nu her efter 5 år tager fugtighedsmålinger, er det klart, at de viser, at der er tørt. Men skimmelsvampene er der stadig. Tørre skimmelsvampe
sender også deres giftstoffer ud.
Og så skriver I, at det er beklageligt, at pladerne har givet anledning til, at jeg har fået et indebefindende. Det var aldeles ikke kun et ildebefindende. Jeg
måtte til ekstraordinære konsultationer hos min lungelæge i København. Mine lunger har taget mere skade. Men som jeg tidligere har meddelt jer, ved
Diagnosecentret i Silkeborg (som skal betjene hele Region Midtjylland) absolut ingenting om skimmelsvampe. Det har de meddelt min sædvanlige læge,
da jeg for mange måneder siden bad ham om en henvisning til at få en udredning på, hvor meget skade skimmelsvampene indtil nu har lavet. Det er
nemlig ikke kun lungerne, det er gået ud over.
I Teknisk Afdeling ved I åbenbart heller ingenting. Men I kan ikke tillade jer at se stort på, at der kan være meget mere skimmel gemt mellem
loftspladerne og taget.
I skriver, at I har gemt loftpladerne af hensyn til, at I kan bruge dem til typeebestemmelse af mikroorganismerne. Jeres håndtering af den her sag ser
efterhånden noget søgt og konstrueret ud.
Da jeg havde sendt min første henvendelse, fik jeg svar fra Bent Hansen den 27.1.2014. Svaret var skrevet af Jonna Pedersen. Og der stod, at man den 27.1.2014 - ville tage nogle prøver for at konstatere, om der var skimmel.
Og så ser det noget uldent ud, at jeg ikke får svar fra Jonna Pedersen, da der konstateres, at der er skimmel. I stedet får jeg et brev fra Juridisk
Funktion. Et meget arrogant brev skrevet af lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen om, at 4 prøver ikke viste tegn på skimmel, mens en enkelt viste
vækst af skimmelsvamp. Loftspladerne var blevet udskiftet, og nu ville der blive gjort grundigt rent. Og brevet sluttede med, at I betragtede sagen som
afsluttet!
Absolut ingen svar på det, jeg havde spurgt om. Og nu skriver I så, at I har gemt pladerne, så jeg kan få svar.
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Synes I selv, at I håndterer min henvendelse perfekt, eller har I forlængst indset, at I har klokket i det??
I skriver, at min lungelæge John Arnved skal skrive til Jonna Pedersen for at uddybe, hvilken test har bar brug for, for at sikre, at det er den korrekte test,
der bliver taget.
Sådan en sætning viser med al tydelighed, at I ikke aner noget som helst om, hvad der foregår. Hvis I havde bestilt Teknologisk Institut til at komme og
tage de nødvendige prøver, var der for længst sendt prøver til deres laboratorie til dyrkning, så jeg kunne få et svar.
Så jeg foreslår, at I omgående bestiller Teknologisk Institut til at komme og tage alle de prøver, der må være relevante.
Med venlig hilsen
Alice Broer-Hansen
Hovedgaden 37
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 49 25 og 51 21 94 83

----- Original Message ----From: Jonna Pedersen
To: 'at@at.dk'
Cc: Jette Kristensen ; 'bioalice@bioalice.dk' ; Jonna Pedersen
Sent: Thursday, February 27, 2014 4:22 PM
Subject: Brev til Alice Broer-Hansen
Til Arbejdstilsynet
Region Midtjylland har på baggrund af en borgerhenvendelse til Bent Hansen, Regionsrådet og Arbejdstilsynet
Tidligere fremsendt orientering om henvendelsen, samt de foranstaltninger, Region Midtjylland har foretaget.
Hermed fremsendes supplerende materiale i form af brev til orientering, der d.d. er tilsendt Alice Broer-Hansen – se vedhæftede fil: Brev til Alice BroerHansen 27.2.2014.
Brevet uddyber den tidligere fremsendte rapport: ”Notat vedr. Indeklima – skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium”, som genfremsendes– se
vedhæftede fil: Skimmelsvamp rapport 31.1.-2014.
Den seneste korrespondance med borgeren fremgår nederst af denne mail.
Med venlig hilsen
Jonna Pedersen
Chef for Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Tel. +45 784 11000 / Mob. 4095 5573
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø ▪ Region Midtjylland
Emil Møllers Gade 41 ▪ DK-8700 Horsens
www.fa.rm.dk

Se de nye designguides på vores hjemmeside:
Røntgenrum – Undersøgelses- og behandlingsrum somatisk amb – Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad
Du kan tilmelde dig opfølgningskurser på arbejdsmiljøuddannelsen på www.rm.plan2learn.dk

Fra: Jonna Pedersen
Sendt: 27. februar 2014 15:27
Til: 'bioalice@bioalice.dk'
Cc: Jette Kristensen; Jonna Pedersen
Emne: Brev til Alice broer Hansen
Kære Alice Broer-Hansen
Hermed fremsendes som aftalt med Bent Hansen en uddybning af det tilsendte brev af 12. februar 2014 samt rapporten: Notat vedr.: Indeklima –
skimmelsvamp Ortopædkirurgisk ambulatorium – se vedhæftede brev.
Brevet er endvidere sendt til orientering til Bent Hansen, Regionsrådet, Arbejdstilsynet og Hospitalsenheden Midt og det vil blive lagt på Region
Midtjyllands hjemmeside.
Med venlig hilsen
Jonna Pedersen
Chef for Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Tel. +45 784 11000 / Mob. 4095 5573
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø ▪ Region Midtjylland
Emil Møllers Gade 41 ▪ DK-8700 Horsens
www.fa.rm.dk

Se de nye designguides på vores hjemmeside:
Røntgenrum – Undersøgelses- og behandlingsrum somatisk amb – Psykiatrisk ensengsstue og toilet/bad
Du kan tilmelde dig opfølgningskurser på arbejdsmiljøuddannelsen på www.rm.plan2learn.dk
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Til Regionsrådet - Region Midtjylland - Bent Hansen (kopi til Arbejdstilsynet)
Jeg har læst det, jeg har modtaget for to dage siden.
Men der er noget helt galt. I notatet til Regionshospital Silkeborg står der på 1. side under "Fysiske forhold", at der var en vandskade i 2009, og at
almindelig praksis blev fulgt i forbindelse med renoveringen.
Det er da virkelig en katastrofe, at det er normalt i Region Midjylland at vurdere, at der ikke er skimmelsvampe blot ved at foretage en visuel
betragtning, som I tidligere har skrevet, ar I gjorde.
Jeg vil henvise til en pjece fra Sundhedsstyrelsen fra december 2006. Den burde I altså kende. Den er skrevet 3 år før vandskaden på Regionshospital
Silkeborg.
Den kan læses på
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CFF/Skimmel/Helbred_fugt_Skim.pdf
På side 11 nederst står der, at der under alle omstændigheder ikke bør være fugtskader og skimmelsvampevækst i bygninger, så I har ikke
gjort det, I skulle. Og så på et sygehus!
Jeg er, som tidligere meddelt, blevet skadet af skimmelsvampe, fordi den gamle Hvorslev Kommune havde glemt at slutte en stikledning fra mit hus til en
hovedkloakledning. Jeg reagerer derfor temmelig kontant, hvis jeg bliver udsat for skimmelsvampe. Min speciallæge i København, John Arnved, ønsker
at få at vide, hvilke skimmelsvampe der er påvist i mycometertest - prøve nr. 5, hvor tallet var 774 i loftspladerne. Og hvor det er massiv skimmelvækst,
når taller er over 450. Jeg sad lige under disse loftsplader, og gik omgående i kramper og fik voldsomme hosteanfald.
Jeg er her i januar sat i en ny medicinbehandling på grund af disse voldsomme anfald, og derfor skal jeg til en ny kontrol hos John Arnved.
Så jeg vil derfor gerne have at vide omgående, hvilke skimmelsvampe der er i loftspladerne. Bent Hansen skriver nemlig i 3. afsnit på side 2 i
brev af 12.2.2014, at jeg kan vende tilbage om bestemmelse af typen af skimmelsvamp. Dog undrer det mig meget, at loftspladerne stadig er at
finde, når det er flere uger síden, at de blev fjernet.
Jeg har kontaktet Rebecca Abana fra Teknologisk Institut og spurgt, om hun har været på Silkeborg sygehus. Det har hun ikke. Hun var heller ikke
blevet informeret om, at der havde været en vandskade i 2009, da hun blev spurgt om ganske lidt vedr. et meget lille areal på under 0,25 m2. Det her
kan I ikke være bekendt.
For I ved faktisk slet ikke, hvad der gemmer sig mellem det nye tag og loftspladerne.
Så sagen her er overhovedet ikke slut endnu.
Med venlig hilsen
Alice Broer-Hansen
Hovedgaden 37
8860 Ulstrup
Tlf. 86 46 49 25 og 51 21 94 83

Speciallæge John Arnveds mails:
----- Original Message ----From: Lunge og Allergiklinikken København
To: 'Alice Broer-Hansen'
Sent: Thursday, February 13, 2014 12:46 PM
Subject: SV: Henvendelse vedr. skimmel på Regionshospitalet Silkeborg

Kære Alice Broer-Hansen
Tak for din opdatering om Region Midtjylland, historien bliver mere og mere spændende og vi må nu håbe at der bliver taget de rigtige beslutninger,
og at man tager konsekvensen af fundet af skimmelsvamp på Silkeborg Sygehus.
Det vil være fint hvis jeg vidste hvad det var for nogen du har været eksponeret for, så vi havde mulighed for at måle det i blodet næste gang du
kommer.

Med venlig hilsen
John Arnved
Speciallæge
........................................
----- Original Message ----From: Lunge og Allergiklinikken København
To: 'Alice Broer-Hansen'
Sent: Thursday, February 13, 2014 12:46 PM
Subject: SV: Henvendelse vedr. skimmel på Regionshospitalet Silkeborg

Kære Alice Broer-Hansen
Tak for din mail.
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Jeg skal prøve på kort at beskrive problematikken omkring det du spørger om. Ganske kort kan jeg sige at der er tale om to forskellige sygdomme, hvis
det er således at du udvikler forhøjede præcipiterende antistoffer, eller IgG-reaktioner, er der tale om en antistofdannelse, som ikke nødvendigvis har
noget med allergi at gøre.
Antistofdannelsen som dannes, ligesom hvis får andre sygdomme, fx røde hunde, danner du også forhøjede antistoffer imod dette, og der er ikke tale
om at du er blevet allergisk over for røde hunde.
Derimod kan du udvikle både lungesygdom og neurotoksiske reaktioner af disse giftige skimmelsvampe.
Jeg håber at det afklarer spørgsmålet du sendte mig.
Med venlig hilsen
John Arnved
Speciallæge og Klinik chef

..................................................................................................................................................................................
----- Original Message ----From: Gitte Karlsen
To: 'bioalice@bioalice.dk'
Cc: Regionsråd (Alle ansatte) ; 'at@at.dk'
Sent: Wednesday, February 12, 2014 2:22 PM
Subject: Henvendelse vedr. skimmel på Regionshospitalet Silkeborg
Kære Alice Broer-Hansen
På vegne af Regionsformand Bent Hansen fremsendes hermed svar på din henvendelse vedrørende skimmelsvamp på Silkeborg Sygehus – se
vedhæftede filer:
Svar til Alice Broer-Hansen 12.2.2014 JP, pdf (53KB)
Skimmelsvamp rapport 31.1.2014, pdf (131KB)
Endvidere er tidligere fremsendte svar fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø af 27.1.2014 og svar fra Hospitalsenheden Midt af 6.2. vedhæftet i følgende
to filer, som du havde medsendt i din anden henvendelse:
Alice Broer Hansen, pdf (40 KB)
2014-6.2. Region Midt svar.JPG (641 KB)
Dine henvendelser fremgår nederst af denne mail. Ud over ovenstående to filer havde du endvidere medsendt foto af de vandskadede loftsplader. Dette
er vedhæftet i følgende fil:
IMG 0603.jpg (2MB)
Svaret til dig er sendt til pressen (P4aarhus@dr.dk; redaktion@TV2oj.dk; sinn@mja.dk; silkeborg@mja.dk) samt til Arbejdstilsynet i kopi.
Kopi inkl. bilag er ligeledes sendt til regionsrådet til orientering.
Med venlig hilsen

Gitte Karlsen
Direktionssekretær
Tel. +45 7841 0021
Mail: Gitte.Karlsen@stab.rm.dk
Regionssekretariatet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

Fra: Gitte Karlsen På vegne af Bent Hansen
Sendt: 11. februar 2014 11:08
Til: 'Alice Broer-Hansen'
Cc: Jette Kristensen
Emne: SV: Henvendelse vedr. skimmel på Regionshospitalet Silkeborg
Kære Alice Broer-Hansen
Tak for din mail af 10. februar 2014 vedrørende vedr. skimmel på Hospitalsenheden MIDT.
Jeg har dags dato bedt Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø svare på de spørgsmål, som du rejser.
Du vil modtage uddybende svar på din henvendelse i den nærmeste fremtid, herunder den rapport, der er udformet i forbindelse med prøvetagningerne.
Med venlig hilsen

Bent Hansen
Regionsrådsformand
Tel. +45 7841 0000
Mail: Bent.Hansen@rr.rm.dk
Regionsrådet ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg
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