Bilag 1. Oversigt; Arbejdstilsynets påbud, Regionshospitalet Randers.
Herunder en oversigt over arbejdstilsynets påbud.

Afdeling
Grenaa
Sundhedshus
Kirurgisk /
ortopædkir.

Påbud
nr. 1

Beskrivelse af påbuddet
1 Påbud om at sikre at gulvbelægningen er af en
sådan beskaffenhed, at ansatte kan færdes
sikkert

Beskrivelse af løsningen
Ny gulvbelægning

3 Påbud om at sikre ansatte i sekretariatet,
Ortopædkirurgisk ambulatorium, forsvarligt mod
udefrakommende kulde

Nyindretning af rum mhp. at
arbejdsstationer ikke er placeret ved
vinduerne samt omfugning af
vinduer

4 Påbud om at sikre, at der ikke er generende træk
i receptionen ved Ortopædkirurgisk
ambulatorium

Styring af ekspedionsluger i
receptionen samt etablering af nyt
indgangsparti (rotunde + skydedør)

6 Påbud om at sikre at skærmarbejdspladser,
Gipsestuen, O-ambulatorium indrettes i efter
skærmbekendtgørelsen

Etablering af 8
skærmarbejdspladser (Forslag ud
over påbud: fjernelse af væg samt
løsning af tilsvarende
arbejdsstationer, som AT vil give
påbud ved genbesøg)

Samlet
beløb
2012

Samlet
beløb,
2013

148.000

39.500

450.000

266.400
11 Påbud om at skærmarbejdspladser i
undersøgelsesrummene, O-ambulatorium
indrettes efter skærmbekendtgørelsen

Etablering af 7
skærmarbejdspladser (Forslag ud
over påbud: IT-udstyr og 7 loftlifte)

23 Påbud om at udelukke påvirkning af formaldehyd
på afsenderrummet, kirurgisk afsnit

Etablering af stinkskab og
udsugning / ventilation

222.500

142.100
Akutafdelingen

14 Påbud om at indrette medicinrum på sengeafsnit, Etablering af 3 højdeindstillelige
så arbejdet med medicindosering kan foregå
arbejdspladser
forsvarligt
50.000

Serviceafdelingen

15 Påbud om at indrette teamrummene på
sengeafsnit, akutafdeling sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt

Etablering af arbejdsstationer i 4
teamrum (Forslag ud over påbud:
vælte en væg for at udnytte pladsen
bedre)

16 Påbud om at indrette teamrum i
akutmodtagelsen sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt
17 Påbud om at indrette skærmarbejdsplads ved
EPJ-vogne efter reglerne i
skærmbekendtgørelsen
18 Påbud om at linneddepotet indrettes med
passende inventar så arbejdet kan udføres
forsvarligt

Etablering af 6 arbejdsstationer

248.800

44.800
Etablering af 3 nye arbejdsstationer
131.900
Nye trådbure til indsamling våde
moppegarner/snavsede klude
51.000

I alt
Omregnet til index 129,2/130

919.500

875.500

919.500

880.921

