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

Fælles standarder for rørpost

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 formuleret fælles standarder for, hvad der hensigtsmæssigt og fagligt forsvarligt kan transporteres i rørpostsystemer på hospitaler.
Som udgangspunkt vil der blive fokuseret på 160 mm rørpostsystemer (alle-tilalle systemer) samt 40 mm rørpost-systemer (point-to-point systemer).
Baggrunden for projektet er, at mange eksisterende og nye hospitaler planlægger etablering af rørpostsystemer, uden at der er fuld klarhed over, hvad der
hensigtsmæssigt og kvalitetsmæssigt forsvarligt kan sendes med rørpost samt
under hvilke konditioner transporten bør finde sted (acceleration/deceleration,
hygiejne, arbejdsmiljø, mv.)
Projektet vil indebære, at der etableres en fælles viden om, i hvilken grad forsendelse med rørpost indvirker på de kliniske værdier på for eksempelvis blodprøver, medicin, kemoterapi, mv. På baggrund af denne viden formuleres fælles retningslinjer/anbefalinger.
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Forventede leverancer
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Hovedleverance: Ved projektets afslutning leverer projektgruppen en rapport
med beskrivelse af:
- skriftlige fælles standarder for hvad der hensigtsmæssigt og kvalitetsmæssigt forsvarligt kan transporteres i rørpostsystemer
- under hvilke konditioner transporten bør finde sted
Underleverance: Ved projektets start gennemføres et litteraturstudie for at
samle den eksisterende viden på området.

Fagligt indhold i projektet

Projektet vil fokusere på den transportmæssige del af rørpostsystemet.
Projektet vil tage højde for de kvalitetsmæssige krav, der er gældende for
transport af varer/prøver/medicin, mv. i rørpostsystemer.

Afgrænsning

Projektet vil som udgangspunkt ikke forholde sig til de arbejdsgange, som ligger før eller efter forsendelse i rørpostsystemet.

Forventet fremgangsmåde/metode

Der nedsættes en repræsentativ projektgruppe, som efter behov kan vælge at
inddrage yderligere ekspertise/nedsætte undergrupper.
I fornødent omfang kan projektgruppen vælge at involvere relevante leverandører af rørpostsystemer med henblik på videnopsamling samt eventuel gennemførelse af konkrete forsøg.

Succeskriterier

Formålet anses for at være opfyldt, når:
- projektgruppen har udarbejdet de beskrevne standarder
- standarderne er kommunikeret ud til de relevante beslutningstagere

Forventede økonomiske
og kvalitetsmæssige
gevinster

Projektet vil:
- lede til bedre beslutningsgrundlag for anskaffelse af rørpostsystemer
- reducere hospitalernes ressourceforbrug til at undersøge konsekvenserne af forsendelse af varer/prøver/medicin i rørpostanlæg.

Foreløbig tidsplan

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