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Brev vedr.: Til Bent Hansen (kopi til kontorchef Jonna Pedersen og 
Arbejdstilsynet) - fornyet henvendelse d. 6. marts 2014 samt 10. marts 
2014 om skimmelsvamp:  

 

Baggrund: 

Med baggrund i din fornyede henvendelse til mig på baggrund af det 
af Jonna Pedersen fremsendte svar til dig d. 5. marts 2014 fremsen-
des hermed svar på dine mails af 6.marts samt 10. marts 2014. 
 

Region Midtjylland har som tidligere nævnt foranlediget, at der er 
blevet igangsat en undersøgelse af udbredelsen af skimmelsvamp i 
forbindelse med, at der er konstateret skimmelsvamp på to loftspla-
der i ambulatoriet på Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Silkeborg 
Sygehus.  
 
Jeg har som nævnt i mit svar til dig af 20. februar 2014 overdraget 
den videre sagsbehandling til Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. 
Der er som nævnt ved den tidligere udredning kun konstateret en be-
grænset forekomst af skimmelsvamp.  
Dette er fjernet, og der er gennemført en særlig grundig rengøring af 
lokalerne. 
 
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø vil sammen med teknisk afdeling på 
Hospitalsenhed Midt få gennemført kontrolmåling og en besigtigelse 
bag de lukkede konstruktioner, som led i en endelig kontrol af, at der 
ikke forefindes yderligere forurening med skimmelsvamp, 
Disse målinger vil bliver udført efter anerkendte metoder, og du vil få 
resultaterne tilsendt. 
 
Region Midtjylland har taget din henvendelse meget alvorligt, og der 
er sat konsulenter fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø på opgaven 
med såvel udredning som opfølgning. Jeg har således tillid til, at 
sagen afdækkes professionelt. Selvfølgelig skal vi ikke have 
skimmelsvamp på et hospital, det kan jeg kun give dig ret i, og det er 
de involverede parter i Region Midtjylland enige i. 
 
Såfremt din speciallæge ud fra en lægefaglig vurdering af hensyn til 
udredning af din sygdom ønsker, at der skal foretages en 
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typebestemmelse af skimmelsvampen, bedes han derfor fortsat 
kontakte Jonna Pedersen snarest. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil 
typebestemmelsen ikke blive foretaget, da det vurderes uden 
betydning for renovering af det, der fortsat ser ud til at have været 
en begrænset forurening, som nu er fjernet. Det er vigtigt for mig at 
understrege, at jeg lægger vægt på en direkte kontakt med din læge, 
hvis der skal foretages en typebestemmelse for at sikre korrekt 
håndtering fra regionens side. 
 
I forhold til din ønskede aktindsigt i korrespondancen med Teknolo-
gisk Institut, behandles denne på vanlig vis juridisk, hvorefter du får 
svar fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø. 
 
Jeg håber med dette at have besvaret dine udestående spørgsmål, 
men såfremt du ønsker at få uddybet de udarbejdede svar på dine 
henvendelser, vil jeg henvise til et møde med afdelingschef Ditte 
Hughes og kontorchef Jonna Pedersen, Koncern HR. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Bent Hansen 
Regionsrådsformand 


