
Praktiske oplysninger

Tid
Torsdag den 6. september 2018, kl. 08:30-22:00 og 
Fredag den 7. september 2018, kl. 09:00-12:15

Sted:  
Trinity Hotel og Konferencecenter
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia, tlf. 8227 1717 
Mail: reception@trinity.dk, www.trinity.dk

Alle værelser på hotellet er udstyret med bad/toilet, telefon, 
tv, kaffe/the, føntørrer og fri WiFi

Parkering m.m.
Trinity er beliggende midt i Danmark, 2 min. fra motorvejen, 
lige ned til Lillebælt
Hotellet råder over gratis parkering, fri afbenyttelse af fit-
nessrum, vejledning om løberuter og udlån af cykler

Arrangør
NIRAS

Yderligere information
Seminarets faglige del:
Kontakt venligst markedschef Michael Møller, tlf. 2960 0618
Mail: mcmo@niras.dk

Seminarets praktiske del:
Kontakt venligst sekretær Lena Lunderskov, tlf. 6020 9719
Mail: lun@niras.dk

Deltagere
Seminaret er tværfagligt og henvender sig til en lang række 
aktører i sygehusvæsenet. Oplæg og workshops  retter sig 
mod direktioner, politikere, byggeorganisationer, driftsafde-
linger, serviceafdelinger, tekniske afdelinger, regioner, arki-
tekter, rådgivere, entreprenører, leverandører, stabsfunktio-
ner, organisationer, foreninger, styrelser samt institutioner 
fra Danmark, Norge og Sverige. 

Deltagergebyr inkl. overnatning/forplejning
Kr. 2.495,00

Tilmelding
Tilmelding foretages på https://niras.nemtilmeld.dk/135/
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet senest 
20. august 2018 (tilmelding er bindende) 
Bemærk: begrænset antal pladser

6. - 7. september 2018
Trinity Hotel og konferencecenter, 
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Invitation til 
seminar om 
FN ś 
verdensmål 
og hospitaler
Få viden og inspiration til, hvordan dit 
hospital gennem FN’s 17 verdensmål 
bliver mere bæredygtigt



15:45–16:00 Pause

16:00–16:45 ”SDG verdensmål, hvad tænker en hospitalsdirektion” v/ hospitalsdi-
rektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland

16:45–17:00 Pause

17:00–17:45 ”Verdensmål og patientforløb, OECD-rapport – om økonomien i 
Patientsikkerhed” v/ ledende overlæge Jesper Poulsen – Herlev-Gen-
tofte Hospital

17:45–18:45 Pause

18:45–19:15 ”Et bud på fremtidens sundhedsvæsen” v/ direktør og chefredaktør 
Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen

19:30 Middag med vin og kaffe

Program 2. dag

Fredag den 7. september 2018

07:00-09:00 Morgenbuffet og tjek ud af værelse

Ordstyrer: markedschef Michael Møller, NIRAS

09:00–09:45 ”Løsninger og prioriteringer i sygehusvæsenet – drift, byggeri og 
logistik i relation til SDG mål” v/ markedsdirektør Michael Jensen, 
NIRAS  

09:45–10:30 Hospitalsbyggeri – nyt, modernisering, renovering, nedrivning – 
udfordringer, løsninger og muligheder v/sustainability strategist 
Vibeke Grupe Larsen, NCC Building Nordic 
 

10:30–11:00 Pause

11:00–11:45 ”SDG mål omsat til hverdagens drift, teknik og byggeri” v/ teknisk chef 
Svend Østerskov Christiansen, Regionshospitalet Randers 

11:45–12:00 Debat og spørgsmål

12:00–12:15 Tak for denne gang

12:15 Sandwich, frugt og vand to go

Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid. Alle lande i verden skal 
påtage sig et fælles ansvar og producere, forbruge og agere bæredygtigt.

FN’s 17 verdensmål også kaldet Sustainable Development Goals (SDG) er mange forskel-
lige ting,  men hvordan kan hospitaler bidrage med løsninger, der bringer os tættere på 
at nå et eller flere mål? Når hospitaler og regioner skal udvikle nye strategier, bør man 
forholde sig aktivt til verdensmålene. Sundhedsvæsenet både producerer, forbruger og 
medvirker til livskvalitet.

Deltag i vores seminar og få viden, inspiration, ideer og løsninger. Vi stiller skarpt på de 17 
mål og udpeger de væsentligste indsatser for sygehusområdet.

Program 1. dag    

Torsdag den 6. september 2018

08:30–09:30 Registrering, kaffe og morgenbrød

Ordstyrer: markedschef Michael Møller, NIRAS

09:30–09:45 Velkomst og bud på en vej mod at realisere FN’s 17 verdensmål 
v/ adm. direktør Carsten Toft Boesen, NIRAS

09:45–10:15 ”De 17 verdensmål – patienterne – sundhedsvæsenet og samfundet 
– udfordringer, roller, relationer og løsninger”  v/ lektor Christian 
Thuesen, Danmarks Tekniske Universitet

10:15–11:00 ”Bæredygtig Facilities Management: top 3” v/ chefkonsulent 
Susanne Balslev Nielsen, Region Hovedstaden, Center for Ejendomme 
og OsloMet

11:00–11:20 Pause

11:20–12:00 ”Rigshospitalet og byggeriet af Børneriget”  SDG mål i et stort 
hospitalsbyggeri og i driften derved. 
Fælles indlæg v/ arkitekt Naja Lynge Rasmussen, Rigshospitalet og 
designansvarlig for BørneRiget, arkitekt MAA Stig Vesterager Gothelf, 
3XN
 

12:00–13:00 Frokost

13:00–14:15 Workshops – deltag i en workshop med miniindlæg og debat 
A: Klima – naturgeograf Astrid Marie Bisgaard, NIRAS 
B: Energi – civilingeniør, Ph.D. Lone Hedegaard Mortensen, NIRAS 
C: Sundhed og trivsel – chefkonsulent Lotte Finsen, NIRAS 

14:15–14:45 Pause – mulighed for tjek ind på værelse

14:45–15:00 Opsamling på workshops

15:00–15:45 ”Bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål i Region Syddanmark” 
v/ regionsdirektør Jane Kraglund


