
Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur.
Fagnetværksmøde Commissioning

Møde nr. 1, Referatnoter ud fra følgende dagsorden.
1. Velkomst på vegne af FSTA og baggrund for dannelse af fagnetværk 

v. Claus Bernthsen
2. Commissioning case fra Region Hovedstaden v. Thomas Egedal 
Kristensen
3. BR18 – krav, funktionstest m.v. ved Ole Theisen
4. Erfaringsudveksling – etablering af en CX-sygehus værktøjskasse for 
paradigmer
5. Fastlæggelse af mødeform fremadrettet, mødesekvens og -placering
6. Afslutning



Ad1: Velkomst på vegne af FSTA og baggrund for dannelse af fagnetværk v. Claus Bernthsen

• FSTA, lidt baggrund og reklame.
Facilitator på fagnetværk med relation til sygehusbyggeri
Andre Fagnetværk – Ventilation, EL, Medicinske luftarter, Desinfektionsmaskiner
Årskonference, Hotel Nyborg Strand, 22.-24. oktober 2018

• Præsentation af mødedeltagere, 20 tilmeldt, 17 deltagere (liste oploades).

• Formål med Fagnetværk Commissioning indenfor Sygehusbyggeri.
Erfaringsudveksling og netværksdannelse.
Interessenter og rollespilsaktører: Rådgiver, Bygherre, Entreprenør, Bestiller.
Entreprenørtilpasset Cx-proces.
Budgetdannelse for Commissioning.



Ad 2: Commissioning case fra Region Hovedstaden v. Thomas Egedal Kristensen

• RH-Cx-organisation 5 personer: 2 nyansættelser, 2 fra Driftsorganisation, Thomas
• Hvordan kommer vi ud over kanten og får solgt budskabet?
• Har vi ressourcerne i driftsorganisationen, til at deltage i Cx-processen?
• Udtrykket ”Commissioning” giver ikke genklang.
• Præsentation over RH Cx-procesplan og ressoourcer, er oploadet på FSTA’s hjemmeside.
• Definition af ”Aflevering” og ” driftsoverdragelse”
• Hospitalernes organisatorisek udvikling, herunder RH’s Center for Ejendomme, CEJ 



Ad 3: BR18 – krav, funktionstest m.v. ved Ole Theisen.

• Præsentation er oploadet på FSTA’s hjemmeside.
• BR18 – Funktionstest indenfor Ventilation, Belysning, Elevatorer og Varmestyring – forventer 

vi yderligere tiltag indarbejdet i BR?
• Byggestyrelsens performancetest
• Cx-proces et ”Nyt stammesprog”
• Cx i internationalt sammenhæng



Ad 4. Erfaringsudveksling – etablering af en Cx-sygehus værktøjskasse for paradigmer
• Enighed om, at der er etableret en del regneark og skabeloner –
• Emnet drøftes og bridrages fremadrettet

Ad 5: Fastlæggelse af mødeform fremadrettet, mødesekvens og –placering.
• Mødesekvens fremadrettet 2-3 gange årligt
• Mødetidspunkt kl. 12-15
• Næste møde foreslået til aug. 2018

Ad 6: Afslutning


