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Det går godt i FSTA – men vi vil gerne sætte nye mål
og visioner
Overordnet set er de 10 første år med FSTA gået bedre end forventet. Og tiden er nu
til, at vi tager os en grundig snak om, hvad vores nye mål og visioner skal være for de
næste 10 år, understreger formand Kaj Hyldgaard, som i anledningen af FSTA’s 10års jubilæum kigger lidt tilbage på det første tiår. Han vil dog hellere se fremad.
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Maskinmestre er hospitalernes problemknusere
FSTA opstod for ti år siden på ryggen af ”Foreningen af Sygehusmaskinmestre i
Danmark”. FSD, som er den knap så tungebrækkende forkortelse, er ganske vist nu
under stille afvikling, men maskinmestrene er stadig på sygehusene. Formand Svend
Christiansen uddyber hvad maskinmestrene egentlig laver dér i en højteknologisk
organisation, hvor sofistikerede it-løsninger, automatik og kunstig intelligens fylder
langt mere end ’gammeldags maskineri’.
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Infektionshygiejniske anbefalinger i forbindelse med
nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren
– opdateret NIR
Den reviderede udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for
nybygning og renovering er på trapperne og forventes at udkomme medio juni.
Af overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, Central Enhed for Infektionshygiejne,
Infektionsepidemiologi og forebyggelse, Statens Serum Institut
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Konkurrencer og tilbudsomkostninger
Arkitekter og ingeniører bruger fortsat eksorbitant høje summer på
konkurrencedeltagelse, men står værdiskabelsen mål med disse udgifter eller er det
spildt arbejde?
Af Chefjurist Preben Dahl fra Danske Arkitektvirksomheder
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