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Projektbeskrivelse: Pejlemærker for
vidensdeling om sygehusbyggeri
1: Projektbasis
1.1 : Projektidentifikation
Pejlemærke

Sikring af de nye hospitaler

Projekttitel

Sikring og tryghed på sygehusene i Danmark

Dato + version

November 2014, endelig version

Godkendelse

Dato for godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt

1.2 : Projektansvarlige
Projektledende region
eller gruppe

Region Syddanmark

Deltagende regioner

Alle fem regioner

Projektleder

Afdelingschef Steen Reinholdt Sørensen, Facilities Management, tlf. 2149 3296
Steen.soerensen@rsyd.dk

Projektgruppe

Region Nordjylland
Kaj Hyldgaard Olsen, teknisk koordinator, Nyt Aalborg Universitetshospital
Region Midtjylland
Jan C. Christiansen, Teknisk chef, Horsens Sygehus
Michael B. Sørensen, funktionsleder, telefoni og sikring
Region Syddanmark
Steen Reinholdt Sørensen, afdelingschef, Facilites Management, OUH (formand)
Thomas Jelling Pedersen, teknisk chef, Sygehus Lillebælt
Region Sjælland
Frank Thomas Hansen, projektchef for IT og udstyr, Køge-projektet
Johnny L. Petersen, driftschef, Roskilde og Køge sygehuse
Region Hovedstaden
Claus Roikjer, projektchef fra Nyt Hospital Nordsjælland
Claus Kjærsgaard, projektleder, Nyt Hillerødprojektet, Region Hovedstaden
Mette Luplau Gliese, servicechef på Hvidovre Hospital
Danske Regioner
Ole Ravnholt. Sørensen, seniorkonsulent,
Danske
Sikring
og Regioner
tryghed på sygehusene i Danmark
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Sekretariatsbistand
Annemarie Heinsen, AC-fuldmægtig, Projektorganisation for sygehusbyggeri,
Region Syddanmark

2: Projektbeskrivelse
Formål

Formålet med projektet er at skabe et fælles vidensgrundlag blandt
regionerne om sikring af de nye hospitaler/sygehusene

Mål og leverancer

At udarbejde et katalog for håndtering af sikring på de somatiske sygehuse tilpasset sygehusets geografiske placering og type af sygehus (akut sygehus,
specialsygehus med døgnåben og specialsygehus med dagfunktioner)

Afgrænsning

Opgaven omfatter alene det somatiske sygehus

Fremgangsmåde/metode

Pejlemærkegruppens anbefalinger for sikring af sygehusene baserer sig på:
-

Succeskriterier

Spørgeskemaundersøgelse blandt regionernes sygehuse om nuværende praksis for håndtering af sikring.
Dialog med politiet om anbefalinger for håndtering af sikkerhedstrusler
Internationale anbefalinger
Dialog i pejlemærkegruppen

Afrapporteringen lever op til sit formål ved, at der ved projektets afslutning er
leveret et samlet katalog, der beskriver den fælles vidensmængde, der er fremkommet gennem projektets møderække, herunder
•

Etablering og opbygning af den mekaniske og elektroniske sikring af de
nye hospitaler

•

Overvågning af systemerne

•

Designmæssig sikring af ude og inde rum, herunder oplevelsen for patienter, pårørende og personale

Forudsætninger og afhængigheder
Tidsplan og milepæle
Der er i rapporten ”sikring og tryghed på sygehusene i Danmark” givet en mere uddybende beskrivelse af
resultat og anbefalinger fra gruppens arbejde..
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