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F orhallen pa Horsens Sygehus
ligner sig selv. Men bag dørene

og pa etagerne ovenover har meget for-
andret sig.

49 mill. kr. og tre år er der brugt på

at forny og flytte rundt pa meget store
dele af sygehuset.

Arbejdet er nu meget tæt pa at være
afsluttet, og en søndag i maj bliver of-
fentligheden budt indenfor for at se
resultatet.

Folkebladet har smugkigget og ople-
vede masser af lyse rum, kvikket op af
glade og klare farver, som er sat på af
en farvearkitekt fra C. F. Møllers Teg-
nestue i Vejle.

Flere afdelinger har Met bedre plads
og arbejdsbetingelser. Faktisk er syge-
huset blevet fremtidssikret, så der er
plads til, at 25 procent flere patienter

end i dag kan komme igennem syste-
met.

I alt har 10.000 kvadratmeter af sy-
gehuset været berørt af om- og tilbyg-
ninger. Kun 3.400 kvadratmeter er ny-
byggeri syd for hovedbygningen.

Resten af forandringerne er sket i
det eksisterende hus. Og de er
mærkbare, blot fa skridt fra forhallen.

En af de afdelinger, der nyder at
være i nye omgivelser er M2, hjerteafde-
lingen. Den er flyttet fra den gamle
hovedbygning og ind i den tidligere
børneafdeling - lige ved siden af inten-
sivafdelingen.

- Der er flere fordele. Vi er tættere
laboranterne, og lægerne skal ikke lo-
be sa langt, når vi kalder dem. Samti-
dig slipper patienterne for turen gen-
nem den lange, underjordiske tunnel,
siger sygeplejerske pa M2, Grethe
Storgaard.

Sygehus-apoteker Knud Andersen
er også en tilfreds mand. I det nye apo-
tek i nybygningen er der »dobbelt så
meget plads og dobbelt sa meget
or-den", fortæller han.

Men Sundhedsstyrelsen havde også
inden flytningen påtalt, at sygehuset
burde samle sit apotek i stedet for at

have det placeret fern forskellige ste-
der.

I det nye apotek er der i den ene ende
indrettet produktionsrum, som i sto-
re eller mindre grad holdes sterile ved
hjælp af luftsluser og tryk-forskelle.

Det gamle apotek er ved at blive la-
vet om til vagtværelser.

Udover det skal der bygges om pa
skadestue og operationsgang, for om-
bygningen er helt afsluttet. Det vil si-
ge, der skulle nu også gerne blive penge
til at give forhallen en omgang med
malerpenslen, synes sygehusets ledel-
se. Når nu det andet er blevet sa flot.
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