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NETVÆRKSMØDE

FSTA, netværksmøder og hvad så?
Kom og bliv opdateret inden for dit og din kollega’s fagområder.

at se repræsentanter fra de udførende 
firmaer El og VVS, som i dag arbejder 
med installationer i begge regioner.

Fra hospitalerne er det ikke kun de 
”fagansvarlige” vi forventer der deltager, 
men alle som er involveret også i den 
daglige udførsel og ikke mindst både re-
gionale og lokale projektansvarlige

Fælles møder Region Sjælland og 
Region Hovedstaden

Møderne som vi holder i fællesskab 
afholdes 1 gang per kvartal med lidt for-
skellige agenda fra møde til møde, idet 
det første møde bliver en status fra de 
forskellige grupper, i alt cirka 2 timer. På 
de efterfølgende møder, er det tanken 
igen at give ”grupperne taletid for en op-
datering” – cirka 10 minutter per gruppe, 
hvorefter 1 leverandør kan have et ind-
læg på ca. ½ time.

Alle møder er planlagt til start 12.30 
med en sandwich og med afslutning 
senest 15.00. Første møde afholdes på 
Rigshospitalet Glostrup tirsdag den 5. 
marts og de efterfølende 3 møder i år, 
er planlagt til tirsdag den 4. juni, tirsdag 
den 3. september sluttelig tirsdag 3. de-
cember. Nærmere information om disse 
møder følger både på det første møde 
og efterfølgende vil både den endelig 
agenda sted blive offentliggjort både 
på FSTAS’s hjemmeside og og I Hospi-
tal Drift og Arkitektur. Reserver allerede 
nu disse dage i jeres kalender, idet disse 
dage vil give jer en unik mulighed for at 
blive opdateret inden for jeres fag ansvar 
og med fortsat mulighed for at udbygge 
de kollegiale netværk på tværs af hospi-
taler og regioner.

Tilmelding

Af hensyn både til diverse handovers – 
fortæring med videre, ønsker vi tilmel-
ding – gerne så hurtig som muligt på mail 
til: fsta@strandmollen.dk hvor Edmund 
Christiansen har ansvaret for tilmeldin-
ger fra deltagere. Af hensyn til navne-
skilte med videre, beder vi om at, I ved 
tilmelding skriver jeres for og efternavn, 
samt hvor I kommer fra.

Mødet er primært for deltagere fra Re-
gion Sjælland og Region Hovedstaden, 
men bor/arbejder du vest for Storebælt, 
er du selvfølgelig også velkommen til at 
deltage. På baggrund af erfaringer fra 
dette første møder påtænkes det efter-
følgende også, at gennemfører lignende 
arrangementer vest for Storebælt senere 
på året.

På vegne af alle netværksgrupperne 
glæder vi os til at se jer tirsdag den 5. 
marts på Rigshospitalet Glostrup til det 
første ”netværks-gå hjem møde”.

NETVÆRKS- 
GÅ-HJEM-MØDE

Tirsdag den 5. marts  
Festsalen/auditoriet på  
Rigshospitalet Glostrup 
Nordstjernevej, 2600 Glostrup.

Dagens agenda
12.30  Sandwichbar FSTA er vært
13.00   Velkomst v/Thorkild Vandborg 

FSTA
13.15   Status fra fagnetværks

grupperne:
 1. El
 2. Medicinske gasser
 3. Ventilation
 4. Commisioning
 5. Kritiske forsyninger
 6.  Genbehandling af medicinsk 

udstyr
  En repræsentant fra hver 

netværksgruppe vil give en 
opdatering omkring gruppens 
arbejde, milestones og forvent
ninger til fremtiden

15.00   afslutning – tak for denne gang 
og på gensyn den 4. juni.

AF MASKINMESTER BIANCA TER HAAR, HOLBÆK 

SYGEHUS OG MASKINMESTER HENNING 

HORN, HVIDOVRE HOSPITAL (DELTAGER I 

NETVÆRKSGRUPPEN MEDICINSKE GASSER)

Hvordan formidler vi viden fra 
vores netværksmøder?

På baggrund af de store mængder infor-
mation (= kæmpe videnbank) som ligger 
klar i de forskellige netværksgrupper, 
besluttede vi i Region Hovedstaden at 
afholde – FSTA gå-hjem netværksmø-
der – for alle involverede i forsyningerne 
til vore hospitaler. (Se beskrivelserne 
af netværksgrupperne i Thorkild Vand-
borgs indlæg andet sted i bladet.)

Efter sidste årsmøde, hvor vi på ge-
neralforsamlingen i FSTA præsenterede 
ideen, og hvor vi fra flere sider blev op-
fordret til at gennemføre disse møder, 
har vi efterfølgende planlagt møderne 
i samarbejde mellem Region Sjælland, 
(hvor Bianca Ter Har er tovholder), og 
Region Hovedstaden, (hvor Henning 
Horn er tovholder).

Edmund Christiansen, Strandmøllen, 
som ligeledes deltager i FSTA netværks 
gruppen medicinske gasser, er sammen 
med Thorkild Vandborg tovholdere/ko-
ordinatorer, over for både rådgivere og 
udførende firmaer i samarbejde med de 
enkelte netværksgrupper.

Hvem forventer vi deltager?

Vi forventer meget stor opbakning og 
tilslutning fra alle hospitalerne i de 2 re-
gioner, samt fra alle rådgivere som i dag 
arbejder med rådgiver inden for hospi-
talssektoren. Ligeledes vil det glæde os, 


