
Ansættes for at starte
det ny sygehus i Horsens

Stillingen som chefkonsulent oprettet, og det bliver en mangesidet 
opgave — Dobbeltkorridorsystemet vækker opsigt

Horsens Byraad vedtog paa sit
lukkede møde i gaar at oprette en 

ny stilling, nemlig som honorar-
lønnet chefkonsulent ved syge-

husbyggeriet. Stillingen besættes
af sygehusinspektør P o u l W o r-
s ø e, der tidligere har været an-
sat som ekspeditionssekretær ved
Horsens Kommunehospital, men 
rejste for to aar siden, da han
blev sygehusinspektør i Kjelle-
rup. Poul Worsøe, der skal til-
træde 1. april, har i sin Horsens-

tid fulgt sygehusbyggeriet paa
nærmeste hold.

— Jeg glæder mig meget til at 
komme tilbage til Horsens, selvom 
jeg har udmærkede forhold her i 
Kjellerup, siger Worsøe, som har 
forpligtet sig til at blive i Horsens 
til eet aar efter, at sygehuset er 
taget i brug. Det bliver en baade 
interessant og mangesidet opgave, 
jeg kommer til at beskæftige mig 
med. Kort sagt bestaar min stilling 
I, at jeg skal være med til at starte 
det nye sygehus.

Paa hospitalet tages mange nye 
ting i anvendelse, som ikke har væ-
ret prøvet herhjemme før. Det gæl-
der bl. a. centralforsyningen. Her 
vil man gennemføre en form for in-
dustrialisering af sterilisationen, 
autoklaveringen, pakningen o. s. v. 
Det koncentreres eet sted, og der 
bliver et specialuddannet personale. 
Systemet vil bl. a. medføre, at der 
paa a fde l ingerne b l iver  mere 
„plejero" for sygehuspersonalet.

Dertil kommer den meget store 
monteringsopgave, hvor vi gaar 
frem efter modulsystemet. Derved 
skabes en virkelig rationalisering, 
som bliver af stor betydning. Jeg 
skal ogsaa beskæftige mig med 
koordineringen af de lægelige opga-
ver sammen med lægerne, og ogsaa 
her kan der blive tale om en modul-
opbygning. Endvidere faar jeg med 
samarbejdsformidlingen mell. byg-
herre og arkitekt at gøre vedrøren-
de tilvejebringelsen af harmoni i 
rummene.

Selve arbejdsgangen for persona-
let og den nødvendige omskoling 
bliver ogsaa en af mine opgaver. 
Der skal gennemføres en rationel

blanketgang, ligesom arbejdsgan-
gen i centralkøkken og centralva-
skeri skal omstilles efter det behov, 
det større antal senge medfører. 
Endvidere skal hospitalets civilfor-
svar ajourføres. Jeg kunne ogsaa 
tænke mig at holde oplysende mø-
der for de haandværkere og arbej-
dere, der er beskæftiget ved bygge-
pladsen.

Mange besøg ventes
Der ligger ogsaa en opgave i

at modtage og informere de
mange gæster fra ind, og ud-
land, som utvivlsomt vil komme
for at se det nye sygehus. Det
er nemlig første gang herhjem-
me, at dobbeltkorridorsystemet
med centralforsyning gennem-
føres i saa stor skala herhjem-
me, og fra udlandet har der vist
sig meget stor interesse herfor.
Samme system indføres senere
paa Rigshospitalet og paa sy-
gehuse i Herlev og Esbjerg. 

Opgaverne er saa mange og for-
skelligartede, at jeg glæder mig me-
get ti l  at gaa i gang med dem. 
Naar opgaven er løst, er det min 
hensigt at gaa tilbage til admini-
strationen, slutter Worsøe. I den 
tid, han virkede i Horsens, gjorde 
Worsøe et virkelig førsteklasses ar-
bejde, og der er ingen tvivl om, at 
han er den rette mand til den stil-
ling, der nu oprettes.

P. N.
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