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Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri
1: Projektbasis
1.1: Projektidentifikation
Projektets titel

Fælles standarder for transportmateriel

Dato + version

17-01-2013 – version 0.1.

1.2: Projektansvarlige – og organisering
Projektledende region
eller gruppe

Region Midtjylland

Deltagende regioner

Alle

Projektleder
Forslag til organisering
af projektet

Der nedsættes en tværregional projektgruppe med 1 repræsentant fra hver
region samt 1 formand og 1 sekretær, dvs. 7 medlemmer i alt.

2: Projektbeskrivelse
Formål

Projektets formål er at få harmoniseret kravene til transportmateriel (samt i
fornødent omfang til opbevaringsfaciliteter) for forbrugsvarer, linned, sterilgods, mad, mv. på hospitaler i Danmark, således at den transportmæssige del
af forsyningskæden bliver effektiv og sammenhængende. Dette gælder dels for
det enkelte hospital, dels på tværs af hospitaler pga det stadigt stigende samarbejde og koordinationsbehov mellem hospitaler og regioner.
Projektet vil indebære, at der formuleres fælles standarder for transportvogne
(trådvogne, affaldsvogne, madvogne, vogne til sterilgods, mv.) så de:
- effektivt kan fragtes til /fra hospitalet med lastbil/varebil
- effektivt kan fragtes internt på hospitalet med AGV/truck, herunder
sammenkobles efter behov
- effektivt kan omlastes til depot/skab uden unødige arbejdsgange, alternativt at transportvognene kan anvendes som selvstændigt ’depot’
på det enkelte afsnit
I de fælles standarder skal være medtænkt behovet for sporbarhed på transportmateriel (position, indhold).
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Projektet gennemføres for at sikre øget tværregionalt samarbejde om fremadrettet anskaffelse og brug af transportmateriel.
Forventede leverancer

Hovedleverance: Ved projektets afslutning leverer projektgruppen en rapport
med beskrivelse af fælles standarder for transportvogne og i fornødent omfang
for skabsmoduler, mv.
Underleverance: Som baggrundsviden leveres en oversigt over de nuværende
systemer/standarder i de enkelte regioner.

Fagligt indhold i projektet

Projektet vil fokusere på den transportmæssige del af forsyningskæden for
forbrugsvarer, linned, sterilgods, mad, mv.
Projektet vil tage højde for de kvalitetsmæssige krav, der er gældende for
transport og opbevaring af de pågældende varer.

Afgrænsning

Projektet vil ikke forholde sig til sundhedsfaglige arbejdsgange på de omhandlede fagområder.

Forventet fremgangsmåde/metode

Der nedsættes en repræsentativ projektgruppe, som efter behov kan vælge at
inddrage yderligere ekspertise/nedsætte undergrupper.

Succeskriterier

Projektgruppens formål anses for at være opfyldt, når:
- projektgruppen har udarbejdet de beskrevne standarder
Projektets overordnede formål anses for at være opfyldt, når
- det er besluttet i regionerne at anvende fælles standarder fremadrettet

Forventede økonomiske
og kvalitetsmæssige
gevinster

Projektet vil:
- lede til mere effektive forsyningsstrukturer på det enkelte hospital
- øge muligheden for samarbejde/samdrift/udbud på tværs af hospitaler
og regioner
- reducere risikoen for fejlinvesteringer i transportmateriel

Foreløbig tidsplan

Projektet starter 1.3.2013 og afsluttes 1.11.2013 med en skriftlig rapport indeholdende projektgruppens anbefalinger.
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