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Hermed fremsendes svar på din mail den 10.2.2014.

Jonna Pedersen
Tel. +45 7841 1000

På baggrund af din henvendelse til Regionsrådet den 21.januar 2014
blev der umiddelbart efter foretaget en gennemgang af lokalerne og
udformet en teknisk rapport ved bygningsingeniør Anne Mette
Hansen og cand. scient. Lisbet Harder, begge fra Koncern HR, Fysisk
Arbejdsmiljø.
Den tekniske rapport er vedlagt: Notat vedr. Indeklima skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium af 31.1.2014, se
vedhæftede fil: Skimmelsvamp rapport 31.1.2014 pdf.
Rapporten omfatter både en vurdering af forureningens omfang samt
vejledning i forhold til foranstaltninger ved rengøring.
Vejledningen ved rengøringen er afpasset efter forureningens
størrelse, som viste sig at være begrænset.
Rapporten indeholder måleresultaterne af de MycoMeter-test og
fugtmålinger, der er foretaget se bilag 2 i denne.
Notatet har dannet baggrund for de initiativer, som er foretaget af
Teknisk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg.
Vandskade 2009
De misfarvede loftsplader stammer fra en vandskade i 2009 på grund
af utætheder i tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen blev på
daværende tidspunkt renoveret og konstruktionerne udtørret. Dog
blev nogle loftplader, der også var vandskadet, ikke udskiftet. Dette
er sket i forbindelse med den nuværende udbedring.
Ved renoveringen i 2009 blev almindelig praksis fulgt, ved at alle
våde materialer blev fjernet, hvilket var isolering og tagpap, og tagkonstruktionen blev genopbygget med nyt undertag, isolering og
tagpap. Mineraluldsplader er almindeligvis et dårligt vækstmateriale
for mikroorganismer, derfor var der en forventning om, at skjolderne
på loftet udelukkende var kosmetiske.
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Misfarvede loftsplader/måling af skimmel 2014
På baggrund af din henvendelse er der foretaget måling af skimmel –
både på loftsplader og i omgivelserne. Der er endvidere foretaget
fugtmåling – se vedhæftede rapport.
Der blev fundet en begrænset forekomst af skimmel på to loftsplader,
som efterfølgende er fjernet.
Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Midt har sikret sig, at der er
foretaget særlig grundig rengøring omkring pladerne og i lokalet efter
den forskrift, som rapporten anbefaler
Den almindelige praksis i forhold til måling og rengøring er fulgt,
således som det er beskrevet i rapporten.
Du efterspørger, hvilken type skimmelsvamp, det drejer sig om.
Det er ikke almindelig praksis at foretage en sådan bestemmelse ved
forekomst af mindre mængder skimmelsvamp. Indsatsen rettes
typisk imod at fjerne skimmelsvampen og gennemføre en særlig
grundig rengøring, der hvor der kan være forurening, samt sikre, at
der ikke sker fornyet vækst af skimmelsvamp. Vi er selvfølgelig
indstillet på at foretage en bestemmelse af typen af skimmelsvamp,
såfremt du har en særlig begrundelse herfor, f.eks. en lægefaglig
vurdering fra den læge, som du henviser til i din første henvendelse.
Hvis det er tilfældet, vil vi bede dig vende tilbage med dette.
Renovering og rengøring
Du giver en række anbefalinger i forhold til rengøring bl.a. rensning
med damp og undertryk. Der har ikke været fundet anledning til at
anvende damp og undertryk, da forureningen viste sig udelukkende
at være på et meget begrænset areal, og da der var foretaget den
forskriftsmæssige sanering i den øvrige del af bygningen tilbage i
2009. Der er foretaget efterfølgende rengøring efter forskriften i
rapporten.
Den isolering, der var gennemvædet ved vandskaden i 2009, blev
fjernet, og der er ikke fundet forekomst af skimmelsvamp i den
nuværende isolering.
Informationsgang og sagsbehandling
Du spørger bl.a. ”Hvem får skrivelsen” og undrer dig over, at du får
svar fra medarbejdere i såvel Horsens som Viborg, når du henvender
dig til Regionsrådet.
Din første henvendelse blev svaret med kontorchef Jonna Pedersen
fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midtjylland, som
sagsbehandler. Denne afdeling er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og
har en særlig ekspertise i forhold til indeklima. Afdelingen
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gennemfører arbejdsmiljømålinger, når disse er påkrævet på Region
Midtjyllands arbejdspladser. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø blev
derfor inddraget, og afdelingen har udformet vedhæftede rapport i
forbindelse med den undersøgelse, som din henvendelse har givet
anledning til. Afdelingen er fysisk placeret i Horsens, men udfører
opgaver i hele Region Midtjylland.
Du har endvidere modtaget brev fra ledelsen på Hospitalsenheden
Midt, hvor en arbejdsmiljøkonsulent fra Hospitalsenheden Midts HRafdeling har været inddraget for at kunne bistå den tekniske afdeling
på Regionshospitalet i Silkeborg i forhold til gennemførsel af det
praktiske arbejde i forhold til nedtagning og rengøring.
Regionsrådet får tilsendt kopi af dine henvendelser samt de svar, som
du har modtaget, herunder den udarbejdede målerapport.
Du har ret i at din første henvendelse og det efterfølgende svar ikke
er fremsendt til pressen. Det beklager jeg på Region Midtjyllands
vegne. Det samlede materiale fremsendes til pressen, med kopi til
dig.
Jeg håber nærværende brev samt den vedhæftede målerapport giver
tilstrækkeligt svar på dine spørgsmål.

Venlig hilsen

Bent Hansen
Regionsrådsformand
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