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Henrik Brøns
Fra:

Alice Broer-Hansen [bioalice@bioalice.dk]

Sendt:

10. marts 2014 12:03

Til:

Bent Hansen

Cc:

John Arnved; Jonna Pedersen; at@at.dk

Emne:

Aftryksprøver

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus:

Fuldført

Vedhæftede filer: SBi 2012-06[1] Aftryksprøver fra side 42.pdf
Til Bent Hansen (kopi til kontorchef Jonna Pedersen, Arbejdstilsynet og lungelæge John Arnved)
Da Region Midtjylland åbenbart ikke aner noget som helst om skimmelsvampe og heller ikke er i stand til
fagligt korrekt at sørge for, at de bliver udryddet, når de konstateres, har der været en længere
korrespondance mellem forskellige personer i Region Midtjylland og undertegnede siden den 21.1.2014.
Efter Jonna Pedersens seneste version af rapporten om Silkeborg Sygehus har jeg efter min mail i torsdags
læst videre om Statens Byggeforskningsinsitut.
Og der har jeg fundet vedhæftede publikation fra 2012.
På side 42 er omtalt de aftryksprøver, som Jonna Pedersen absolut ikke aner eksisterer, og som jeg
har anmodet om fra min første mail. (Jeg har fået lavet de omtalte aftryksprøver i mit eget hus i 2006, så det
er ikke et nyt fænomén i 2012.)
På side 42 og fremad er der i Tabel 1 oplysninger om, hvilke skimmelsvampe der er fundet. Mængden er
også angivet. Det har jeg også anmodet om at få oplyst vedr. Silkeborg Sygehus.
I Tabel 3 på side 44 er de registrede skimmelsvampe vurderet. Der forekommer udtryk som "Den mere høje
frekvens er unaturlig og betænkelig" og "Den høje frekvens af den toksigene Chaetomium er problematisk, og
da dens sporer nemt dør (men stadig er toksiske) kunne de stadig være til stede i lokalerne".
I har tidligere skrevet, at da alt nu er tørt, er der jo ikke noget galt...... I aner simpelthen ikke, at tørre
skimmelsvampe kan være lige så farlige.
Nogle af de giftstoffer, skimmelsvampe sender ud, er kræftfremkaldende.
Så jeg vil anmode om, at Region Midtjylland straks sørger for, at Teknologisk Institut bliver bestilt til at
varetage det videre forløb med at undersøge det pågældende lokale samt lave aftryksprøver
af skimmelsvampene og få dem analyseret på normal vis i svampelaboratoriet hos Teknologisk Institut.
Jeg sender også denne mail til min lungelæge John Arnved, så han ved, at I nu selv kan læse, hvad
det er for nogle prøver, han skal bruge. Når resultatet af prøverne foreligger, bedes I sende hele
rapporten både til John Arnved og til mig.
Jeg vil derfor nu anmode om et møde med Bent Hansen - gerne i eftermiddag eller i morgen.
Jeg vil have at vide, hvad der skal ske nu, samt hvilke retningslinier Region Midtjylland vil opstille for
fremtidige vandskader og andre steder, der kan forekomme skimmelvækst - bl.a. i ventilationssystemer som
omtalt i vedhæftede rapport.
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