Referat
Emne: Hospitalsrelaterede luftarter (Den gode proces i en byggesag, i relation til luftarter).
Formål med mødet: At få kendskab til ovennævnte afkasttyper og løsningsmodeller.
Anvendelse af mødets resultat: At skabe en ensartet forståelse for opbygningen af de 2
anlægstyper.
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato: 21/8-2017

Der var 23 deltagere til mødet

Tid: 9.30-14.00
Sted: Odense Universitetshospital
Att: Funktionsleder John Meistrup
Tlf. +45 23 31 70 87
E-mail:
john.meistrup@ouh.regionsyddanmark.dk
Søndre Boulevard 29,
5000 Odense C

Dagsorden:
9.30-10.00

Delmål:

Velkomst rundstykker og kaffe

10.00-10.15 Kommentarer til sidste referat og
indflyvning til dagens emner

Referat blev godkendt

10.15-11.45 Gennemgang af pkt.1 – 6 (se vedhæftede At få klarlagt hvilke OBS-punkter der er med
skitse):
til at sikre en god byggesagsproces.
Lars Sloth indledte med at beskrive skitsen
vedr. den gode proces i forbindelse med
udførelse af medicinske luftartsinstallationer.
Der blev hen over bordet drøftet de
forskellige udfordringer ifm. en byggesag.
Styrken i dialogen var at diskussionen kørte
på tværs af rollerne som leverandør,
rådgiver, driftspersonale og bygherre.
Resultatet af dialogen kan ses i den vedlagte
skitse.

11.45-12.45 Frokost/Networking

Den gode dialog fortsatte medens frokosten
blev indtaget
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12.45-13.45 Commissioning med specifikt sigte på
luftarter.
Ved: Driftskonsulent Jesper Tanggaard
Sweco Danmark A/S

At få en fælles forståelse af hvad
commissioning er, og hvordan commissioning
kan bidrage til at sikre en god byggeproces.
Jesper Tanggaard indledte med at fortælle
kort om hans kursusophold i USA, hvor
Jesper blev indført i amerikanernes arbejde
med commissioning.

13.45-14.00 Opsummering

Alle deltagere synes, der havde været en god
dialog. Nu handler det om at komme hjem og
i praksis omsætte den nye viden til handling.

Afrunding og næste møde

Næste møde afholdes den 15. januar 2018
hos Busch Vakuumteknik A/S, Parallelvej 11,
8680 Ry
Att: Sune Wildau Rørbæk

TO-DO liste til kommende møder

- Kvalitetskontrol/Modtagerkontrol
- Drift af anlæggene
- Formidlingsopgave i forhold til FSD s
́
rekommandation-Formidling på FSTA`s
hjemmeside samt formidling i HDA bladet
- Appendix til FSD s
́ rekommandation
(Nippelkoder, kontrolskemaer mv.)
- Nye gasarter (fx til Lab.)
- Hvor når kommer de nye ISO
standarder?
- Udsugningssystemer
- Krav til hvordan man udtager
analyser
- Sprinkle luftartsinstallationer over
rørføringen
- Udsivende oxygen i gipsvægge.
Hvilken love bygge man efter?
- Hvor mange ilt transportflasker (2l
O2) må man transporterer samlet
rundt på sengeafsnittene? + mange flere
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