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Spørgsmål 
Disse fotos er taget d. 21/12/2020. Midt i en vanvittig Corona epidemi og viser indgangen til p-
huset på OUH. Der er ingen afstandsmærker, ingen sprit eller engangshandsker. 
100 vis af mennesker kommer dagligt i kontakt med disse automater FYSISK. 
 
Hvorfor er p-selskabet i min optik fritaget for at forsøge at standse smittespredningen? Der betales 
mellem 5 og 10 millioner til p-selskabet pr. år. Af bruger af sygehuset og et stort mørketal af p-
afgifter. I over et halvt år har det været sådan siden den første bølge . 
 
Kort fra disse automater ligger folk og dør af Corona. Det mindste man kunne forlange er, at en af 
de p-guider som der skulle være på området (som man meget sjælden ser på området), stod på 
sikker afstand og registrerede patienter i automaterne. Så svar ønskes på, hvorfor at man ingen 
smitteforanstaltninger har gjort på området i over et halvt år. 
 
Og for et par måneder siden var jeg på skadestuen med [et familiemedlem]. Og så, at det også 
gælder de terminaler, som er opsat inde i huset - intet sprit mm . 
 
Det er totalt ligegyldigt, at jeg spritter af inde, når jeg skal ud at røre en automat som 100 andre har 
rørt ved. Uden de har sprittet af. 
 
Mvh Kristoffer Skytte. 
 
Ps og spar mig for, at man kan registrere sig hjemmefra. Det er svært, når man kører akut som det 
var i mit tilfælde . 
 
pps og hvornår afskaffer man det vanvittige system, hvor man skal ringe og bestille tid? 
[Mit familiemedlem] får blodfortyndende og var faldet og skadet sig slemt og blødte kraftigt . 
Vi kører akut på OUH. 
Og må stå i FAM og vente i telefon kø 13 minutter på at få tid, mens blodet flød ud på gulvet . 
Totalt vanvid. 

 
Svar: 
Til brug for besvarelse af dit spørgsmål er der indhentet bidrag fra OUHs hygiejneorganisation på 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. De oplyser følgende: 
 
I forhold til forebyggelse af COVID-19-smitte, følger OUH anbefalingerne fra myndighederne og 
forsøger i videst muligt omfang at iværksætte de relevante forebyggende tiltag.  
 
Med hensyn til afstandsmærker i parkeringshuset, anses det for at være en god ide og den vil blive 
iværksat med det samme. 

 
Med hensyn til opsætning af engangshandsker forholder det sig anderledes. En sådan opsætning 
ville netop udgøre et ekstra fælles kontaktpunkt – noget som vi forsøger at reducere hvor det 
overhovedet er muligt. Herudover så anbefales det ikke at anvende engangshandsker i de 
situationer, da man opnår mere ved at udføre korrekt håndhygiejne, hvor det er muligt. Handsker 
forurenes, kan bringe smitte videre og har ofte den konsekvens, at den efterfølgende håndhygiejne 
springes over. Handsker indgår heller ikke i myndighedernes anbefalinger. 

 



Med hensyn til etablering af standere med håndsprit, så er adgang til håndsprit allerede etableret 
mange steder på OUH. Etablering af nye standere er altid en afvejning af hvad der er praktisk 
muligt ift. den vurderede opnåede gevinst. Samtidig skal der ske en afvejning i forhold til reglerne 
for brandbeskyttelse.  
 
Da flere af OUH’s parkeringsautomater er placeret udendørs, er det ikke muligt at etablere 
håndsprit-standere ved alle parkeringsautomater – til gengæld er hyppigheden af rengøring af 
disse blevet øget.  
 
Hygiejnisk bemærkes det, at mange i dag medbringer en lille håndsprit som de anvender ved 
behov hvilket naturligvis er en god ting.  
 
Derudover er der opstillet håndsprit ved alle indgange. I den forbindelse har det ingen betydning 
for hygiejnen, at man rører ved to eller flere knapper eller håndtag indtil man når til den næste 
håndsprit. Det, der har smittemæssig betydning, er at man ikke berører næse/mund, hvilket er i 
tråd med myndighedernes anbefalinger. 
 
I forhold til dit spørgsmål om telefonisk visitation af henvendelser til skadestuerne, så kan det 
oplyses, at der er tale om et national fastsat krav, som Region Syddanmark ikke har mulighed for 
at ændre. 


