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Side 1 

 

Til orientering af Patientinddragelsesudvalget  

 

 

 

Status på flytteforberedelsen til RH Gødstrup 

 

 

Patientinddragelsesudvalget fik den 9. december 2020 en status på 

tidsplan flytningen til RH Gødstrup. Nedenstående er en kort 

opdatering.  

 

Flere bygningsarealer i RH Gødstrup er nu blevet overdraget til 

bygherren, og hospitalets Driftsafdeling er nu gået i gang med test 

for at sikre et patientsikkert hospital forud for indflytningen. Ligeledes 

er installation af udstyr som f.eks. røntgenanlæg og skannere 

påbegyndt. Den første træning og indkøring af dette udstyr 

påbegyndes i maj 2021 med deltagelse af patienter. Der vil være tale 

om kontroller, hvor patienterne på forhånd er orienteret om, at 

undersøgelsen gennemføres i RH Gødstrup. Der er lavet en udførlig 

plan, således at undersøgelserne gennemføres med højt fokus på 

patientsikkerhed. 

 

Sterilcentralen begynder ligeledes i maj med vask, sterilisation og 

pakning af instrumenter til Dagkirurgi, RH Herning. Opstarten har til 

formål tidligt at få afprøvet dele af flowet i den nye Sterilcentral i 

Gødstrup. Tilsvarende er Produktionskøkkenet påbegyndt kvalificering 

af de nye produktionsformer. 

 

Ultimo maj begynder Klinisk Biokemisk Afdelingen analyse af 

praksisprøver på den nye analyselinje i Gødstrup. Dette sker efter en 

længere valideringsperiode, som nærmer sig sin afslutning.  

 

Forud for indflytningen skal der gennemføres et stort træning- og 

uddannelsesforløb. Alle medarbejdere skal igennem en halv dag med 

basistræning efterfulgt af en halv dag med en mere afdelingsspecifik 

træning. Medarbejdere i udvalgte afdelingerne med kritiske og akutte 

funktioner skal derudover igennem et simulationsprogram. De første 

hold starter op i indeværende uge.  

 

http://www.vest.rm.dk/


 

Side 2 

Som en vigtig del af flytteforberedelserne blev der i marts lavet en 

større prøvehandling på flytningen af patienter. På de to 

patientflyttedage skal der flyttes ca. 100 patienter på 7 timer for hhv. 

RH Holstebro og RH Herning. I Herning skal der samtidig flyttes 

omkring 60 psykiatriske patienter.  

 

Patientflytningen gennemføres efter en model udviklet af 

flytterådgiver Health Care Relocation tilpasset vores lokale forhold. 

Derfor var prøvehandlingerne et vigtigt bidrag til at få afprøvet hele 

forløbet. Prøvehandlingerne blev gennemført henover tre dage, hvor 

der blevet flyttet 2 fiktive patienter (figurant), samt 1 dukke fra både 

Intensiv og Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte. Ligeledes blev 

procesdure for flytning af Psykiatrien fastlagt.  

 

Prøvehandlingen viste, at der er lavet et robust setup, som skal 

justeres på nogle få områder. Herunder skal der udarbejdes nogle 

mere detaljerede funktionskort for nøglefunktioner på 

patientflyttedagen. Dette arbejder er projektgruppen i fuld gang med.  

 

På nuværende tidspunkt arbejdes der efter en tidsplan med flytning 

af RH Holstebro i perioden fra den 13. – 26. september 2021. 

Flytningen af RH Herning påbegyndes 3 uger efter i perioden fra den 

18. – 31. oktober 2021.  

 

Flytningen er afhængig af den sidste færdiggørelse af byggeriet og 

den efterfølgende aktiveringsperiode, hvor det nye hospital gøres klar 

til første patient. Fremdriften følges nøje frem til den 28. maj 2021. 

Denne dato er fastlagt som det tidspunkt, hvor der endelig trykkes på 

flytteknappen. Tidspunktet er betegnet som Point of No Return.  

 

 

 

  

 

 

    

 


