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 ISO 9001:2008 certificeret uvildig sikringsrådgiver 
 

 10 personer arbejder indenfor certificeringsordningen med sikring 
 

 4 personer arbejder med brandrådgivning, (passiv brandsikring) 
 

 Virum, Odense og Aarhus 
 
 

ALECTIA’s sikrings- og brandgruppe 





Agenda 
 

”Trygt hospital” sikringspolitik og –strategi 

 Nybyggeri 

 Eksisterende hospital 

 Akutmodtagelsen – ”FAM” 

 Psykiatri og retspsykiatri 

Implementering og ibrugtagning 

Sikringsorganisation 

 

 

 

 



Sikkerhed kan ikke købes - det skabes. 



DNU Konsortiet 

 
 

 
 
 
 

OPGAVEN: 

Samling af alle afdelinger 
under Aarhus 
Universitetshospital i ét 
bygningsanlæg under én 
driftsorganisation på 
Skejby 
 

AUH Skejby Sygehus AUH Aarhus Sygehus 



Trygt hospital - ver. 1 



Det Nye Universitetshospital i Århus I Risk Management I 16.03.2012 

 

DNU 2019 
 
DNU 2018 
 



Trygt hospital er … 

At være patient uden at frygte udefrakommende trusler 

At være ansat uden at frygte overfald, trusler, tyveri og chikane  

At pårørende ikke er utrygge når ens nærmeste er indlagt 

At beskytte data og personfølsomme oplysninger 

At beskytte knowhow og forskningsresultater 

At undgå eller minimere risikoen for tyveri 

At opretholde den daglige drift……… 

 



Mellem 60 og 80 unge angreb natten til tirsdag 
skadestuen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De indvendige kameraer var ikke i funktion, mens de udvendige slet ikke var 
sat op.  

 

Sygehusdirektør forklarer, at der har været mange tekniske problemer ! 
 



Persondataloven 

Loven gælder for behandling af personoplysninger, som foretages af 
offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger og 
lignende.   

 

Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger 
hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt 
mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 
øvrigt behandles i strid med loven. 

 

Loven gælder også, hvis oplysningerne skal indgå i et manuelt 
register. En systematisk samling af personoplysninger i f.eks. et 
papirkartotek eller i en fortegnelse er derfor omfattet af loven. 

 



Forudsætninger for Trygt hospital 



Sikringsstrategi version 1.2 



Målsætningen er at udarbejde en sikringsstrategi, der 
indeholder de nødvendige sikringsmæssige tiltag, der 
er påkrævet under de tilstedeværende risici og trusler 
mod Akutmodtagelsen, og evt. fremtidige trusler der 
pt. kan identificeres. 

  

Der ønskes en klar og entydig tilgang til, hvordan 
mennesker og ejendom beskyttes mod uønskede 
hændelser, dette være voldelige episoder, tyveri, 
trusler mv. således, der ikke er tvivl om 
sikringstiltags effektivitet. 
  

Sikringsstrategi for Akutmodtagelsen 





Psykiatrisk center 
 

Tårnhøj sikkerhed uden pigtråd og hegn…. 



Brugerinvolvering 



Sikringsstrategi version 1.2 



Ledelsen definerer sikringsniveauet  



Sikringsorganisation 



Sikringsorganisation 

 

 

 



Sikringsorganisation 

TRYGT 
HOSPITAL 



Servicecenter og servicemedarbejder  



Sikringsvision 2020 
 

 

 

Sikrings 

politik 

 

 

Sikringsstrategi 

 

Screening af 
bygningsmasse, adfærd 

og procedurer 

 

Implementering af fysisk og 
elektronisk tiltag samt information 

og træning af medarbejdere 

 

Opfølgning og sikringstjek 

og intro for nye medarbejdere. 

 





Sikring er ikke en videnskab, 
- det er et håndværk 

Hans Jørgen Moltsen 


