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Medicoteknik

Projekttilpasning

Pårørendesofa

Sengevasker

Rulleborde til skabe på sengestue.
Beregnet til hospitalsudstyr mv.

Ensartet møblering

Øget genanvendelse af medicoteknisk
udstyr

Forventet konsekvens for
Tid

Ingen

Ingen

Drift

Estimat
Kvalitet

Uden pårørendesofa (som en pårørende selv kan redde op) skal personalet fremskaffe ekstra seng,
madras eller feltseng til pårørende. Skal opbevares i depot, hvilket vil medføre trange pladsforhold
her. Desuden bliver der øget overvågning, når pårørende ikke er tilstede. Dermed øgede
personaleomkostninger.

Ingen pårørendesofa kan betyde, at pårørende ikke kan
overnatte. Dette strider mod ønsket om inddragelse af
pårørende. Trygheden for patienten ved at have
pårørende tæt på døgnet rundt fjernes.
Pårørendesofaen har dog ingen konsekvenser for
sygehusets funktionalitet.

Besparelsen påvirker arbejdsmiljøet, da der vil skulle
udføres flere manuelle opgaver. Desuden vil opgaverne
Effektiviseringsgevinsten er sat til 1,0 mio. kr. beregnet ud fra nuværende arbejdsgange. Udover
skulle udføres aften og nat. Arbejdsmiljøet er generelt
dette vil der være en øget udgift til manuel vask af sengene. Det vil være særligt udbredt aften/nat, dårligere ved natarbejde. Hygiejnemæssigt vil der være et
da der ikke er plads til opmagasinering af senge i hospitalet, og derfor er det nødvendigt at sengene kvalitetstab ved at overgå til manuel vask. Idet en
vaskes umiddelbart efter at patienterne har forladt dem, så sengene efterfølgende kan anvendes af besparelse som nævnt vil betyde, at sengene vaskes
nye patienter. Var der plads til at have senge stående i byggeriet kunne de vaskes i dagtid, og man
manuelt, vil det ikke få betydning i forhold til kravet om et
kunne løbende tage en ny ren fra lageret. I og med dette ikke er muligt, vil der være behov fra
fuldt funktionsdygtigt hospital.
ekstra servicepersonale i aften/nat til at vaske sengene, da det eksisterende personale ikke vil kunne
håndtere denne opgave sammen med de øvrige opgaver, og dermed kan risikere at blive en
flaskehals i patientflowet. Området med sengevaskerne vil kunne erstattes, midlertidigt, af en
manuel vaskeplads, hvor der kan vaskes senge af servicepersonalet. Eksisterende skumanlæg vil
kunne genanvendes i vid udstrækning, og der vil være afløb til dette.

Areal

Enhedspris

Økonomi Beslutnings-frist
[1000 kr.]
Kvartal/år

5.000

1/2020

5.000

1/2020

400

2/2020

Skabene på sengestuerne er indrettet til placering af et rullebord til diverse utensilier. Uden
rullebordene vil dette udstyr skulle hentes fra gang til gang, hvilket betyder ekstra arbejdsgange for
personalet.

Hvis mere hospitalsudstyr skal ligge fremme, er der risiko
for mere institutionspræg på sengestuerne, hvor der ellers
er tilstræbt en mere hjemlig indretning. En eventuelt
besparelse på rulleborde vil dog ikke få betydning i forhold
til kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital.

Ingen

Der opstår hurtigere behov for vedligehold og udskiftning af inventaret efter indflytning, når der
anvendes brugt inventar.

Det visuelle indtryk af de nye hospitalsbygninger ændres,
når der indflyttes mere forskelligt brugt inventar. Indtryk i
afdelingerne bliver rodet, og der vil være manglende
æstestisk sammenhæng. En del af møblerne er i dag
betrukket med stof. Hygiejnemæssigt vil andet materiale
være at foretrække. Hvis ensartet møblering udgår vil det
dog ikke få betydning i forhold til kravet om et fuldt
funtionsdygtigt hospital.

1.000

2/2020

Ingen

Der opstår hurtigere behov for vedligehold og udskiftning af medicoteknisk udstyr efter indflytning.
Samtidig kan det give udfordringer ikke at have identisk udstyr - da personalet skal kende flere slags
udstyr. Hvilket kan være ekstra tidskrævende for personalet. Det er endnu ikke fastlagt, hvilket
udstyr der er tale om, men det kan eksempelvis være genbrug af knoglerum. Dette afklares i det
tilfælde, det bliver nødvendigt.

Der sker en standardisering af udstyret i forbindelse med
nyindkøb, bl.a. for at udstyret er genkendeligt for
personalet. Med øget genanvendelse kan forventes mere
forskelligt udstyr på hospitalet. Kvalitetsmæssigt kan der
være forskel på udstyret, men da der er tale om udstyr,
som er i brug i dag, vil det ikke få betydning i forhold til
kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital.

3.600

1/2020

Ingen
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