
 

 

Deltagere: 

Thomas Nordkvist Jensen, FSTA/Region Sjælland – Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse 

Steffen Jacobsen, tidl. FSTA/teknisk chef 

Randi Holm, Region Nordjylland, NAU 

Ole Bjerregaard, Region Midt, AUH 

John Berthelsen, Region Syddanmark 

René Kritensen, DEIF 

Kasper Kyvsgaard, Region Midt, AUH 

Virtuelt: 

Svend Gram, Niras A/S 

Micki Dalgas, Brix & Kamp A/S 

 

 

Dagsorden. 

10.00 - 10.15  Velkomst v. Thomas Nordkvist Jensen (FSTA)   

10.15 - 11.00 Status på arbejdet med ”anbefaling om kritiske forsyninger til 

hospitaler” v. Steffen Carl Jacobsen 

11.00 - 12.00 Indlæg fra Århus universitetshospital om hvordan der er arbejdet med 

kritiske forsyninger i byggeprojektet 

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 14.00 Drøftelse om det videre arbejde i netværksgruppen  

 

Referat: 

Thomas Nordkvist Jensen bød velkommen til netværksmødet, som er det første i lang tid, efter en 

længere Corona nedlukning. Thomas takkede Ole Bjerregaard fra AUH for at lægge lokaler til 

mødet. Derefter var der en præsentation af deltagerne på mødet. 

Steffen gav en status på arbejdet med anbefaling om kritiske forsyninger til hospitaler.  

Et af formålene med publikationen er at få et fælles sprog for kritiske forsyninger.  

Der er taget udgangspunkt i terminologien der anvendes i datacentre.  

Kategoriseringer tager udgangspunkt i den tilsvarende terminologi på patientsikkerheds området. 

FSTA Netværksgruppe – kritiske forsyninger 

Møde onsdag d. 1. juni kl. 10 til 14 

Palle Juul-Jensens Boulevard 50, 8200 Aarhus N – 

Indgang R1 (se vedlagte kort) 



Forsyningsniveauer kategoriseres fra 0-4. Steffen kom med eksempler fra hverdagen, hvor det 

enten er gået galt, eller har været tæt på. Steffen efterlyser flere af den slags eksempler og opfordrer 

til at vi deler vores oplevelser med hinanden, selvom det kan føles som om at man bliver udstillet. 

Eksemplerne kan gøre os klogere på hvordan vi undgår tilsvarende udfordringer fremover.  

Der var en drøftelse af det videre arbejde med anbefalingen. Det kunne være en ambitioin at 

anbefalingen kunne bruges som et opslagsværk, hvor man kan slå op hvilket niveau af 

forsyningssikkerhed der anbefales for de enkelte forsyninger i specifikke rum i stil med 

gruppeinddelingen af rum på el-sikkerheds siden, eller tilsvarende for ventilation og medicinske 

gasser. 

Thomas tager rollen som tovholder på det videre skrivearbejde, og initieres at der 

opstartes/genoptages en skrivegruppe. 

Kasper Kyvsgaard gav et interessant oplæg om opbygningen af den elektriske infrastruktur på AUH, 

og gav et godt indblik i nogle af de udfordringer driften bøvler med i hverdagen. 

Det blev aftalt at der skal arbejdes videre i netværksgruppen, som skal have et to-delt formål. Dels 

skal gruppen fungere som en ERFA gruppe, hvor vi kan sparre med og inspirere hinanden, og dels 

skal gruppen arbejde videre på at lave en anbefaling for kritiske forsyninger til hospitaler. 

Der vil fremadrettet blive afholdt virtuelle møder hver 8. uge, startende lige efter sommerferien, og 

så vil vi forsøge at mødes fysisk 2 gange om året. 

D. 13. september afholdes der ”gå-hjem” møde på Køge sygehus, hvor temaet vil være kritiske 

forsyninger. Der vil være indlæg fra Lisbet Zilmer-Johns fra styrelsen for forsyningssikkerhed samt 

Jes Braagaard, Cheflæge akutafdelingen på Slagelse sygehus, samt kaptajn af reserven og ansvarlig 

for Danmarks felthospital. 

  


