Forum for Sygehus
Teknik og Arkitektur
Årskonference 28. september – 30. september 2022

Program for Årskonference 2022
Onsdag 28. september 2022
16:00-17:00

Generalforsamling
FSTA, generalforsamling

18:00-19:45 Buffet
Buffet i standområdet - tapas
20:00-20:15

Velkomst
Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

20:15-21:15

Underholdning
Foredrag ved professionel ordkløver, rådgiver, blogger,
klummeskribent og journalist Jeppe Søe. Inspirerende og
tankevækkende foredrag om kommunikation og samarbejde på
arbejdspladsen.
En arbejdsplads består af mange personligheder og forskellige
typer af mennesker. Vi er som små abeflokke, der bliver sat i det
samme bur. Fællesskabet på vores arbejdspladser gør os stærke,
men medarbejderne gør det svært for hinanden, hvis de ikke
taler samme sprog og er opmærksomme på evt. konflikter. Jeppe
beskriver de mekanismer, der gør, at vi modarbejder hinanden
og belyser, hvad vi kan gøre for at styrke kommunikationen på
arbejdspladsen. For Jeppe Søe handler det om, at vi respekterer
hinandens forskelligheder og lærer at kommunikere med
hinanden, så vi undgår at opføre os som en abeflok.
Jeppe er journalist, forfatter og tidligere studievært, derudover er han en aktiv debattør i
medierne. Med humor og stor passion vil han styrke arbejdsmiljøet og trivslen hos os som
medarbejdere og samtidig give os en underholdende oplevelse.

21:15

Udstilling
Samvær i standområdet

Torsdag 29. september 2022
07:00-09:00 Morgenmad
09:00-09:45 Sundhedsreformen – et bedre sundhedsvæsen for patienter og borgere
-

Nærhospitaler
Psykiatriplan
Sundhedshuse og sundhedscentre
Ny organisation , ledelse og klynger

Indlægsholder
Per Larsen, medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti.
Ordfører for forebyggelse, psykiatri og sundhed.
09:45-10:15
10:15-11:00

Netværk og udstilling
Spor 1
Det færdige hospitalsbyggeri –
klar til drift

GMP/GMO produktion på hospital –
avanceret cellulær immunterapi af kræft

I de kommende år skal der alene i Region
Hovedstaden tages mere end 5 nye hospi
talsbyggerier i brug. Fasen fra aflevering
af byggeprojekt og frem til hospitalets
indflytning af patienter er kritisk for den gode
ibrugtagning. Det kræver solid koordinering
og fokus på fælles mål, når balancen skal
holdes mellem alle aktørers forventninger
og behov.

Fælles indlæg med henholdsvis lægeog ingeniør briller om etablering af nyt
laboratorie.

Hvordan sikrer vi, at den nye bygning er klar til
både teknisk og klinisk drift?
Oplægget vil beskrive, hvordan Region
Hovedstaden har valgt at organisere opgaven
i Center for Ejendomme og brugen af Best
Practice.
Indlægsholder
Helle Eiberg Thorup, programchef for
idriftsættelse, Region Hovedstaden
Facilitator
Lene Stevnhoved, FSTA´s bestyrelse
11:00-11:30

Spor 2

Netværk og udstilling

Indlægsholdere
Arne Winther Nielsen, ingeniør, NIRAS
Torben Barington, overlæge, professor,
Odense Universitetshospital
Facilitator
Jørgen Lindegaard, FSTA’s bestyrelse

11:30-12:15

Ny teknologi og digitalisering
på hospitaler
Hvilke konsekvenser får det for den tekniske
drift?
Indlægsholder
Klaus Larsen, IT Direktør, Region Nordjylland
Facilitator
Svend Christiansen, FSTA’s bestyrelse

Mursten, mørtel og multisygdomme:
Hvordan bygger vi fremtidens
sundhedsvæsen?
Det danske sundhedsvæsen er under
forandring. Sundhedsreform, sundhedsklynger og nærhospitaler skal bidrage
til at løse fremtidens udfordringer på
sundhedsområdet.
Odense Kommunes Sundhedsrådmand
Tommy Hummelmose giver sit bud på de
vigtigste byggeklodser i udviklingen af
et stærkere, enklere og mere sammen
hængende sundhedsvæsen for borgerne.
Indlægsholdere
Tommy Hummelmose - Sundhedsrådmand,
Odense Kommune
Facilitator
Michael Møller, FSTA’s bestyrelse

12:15-13:15

Netværk, udstilling og frokost

13:15-14:00

Dilemmaer og løsninger i regionerne om bæredygtighed og grøn omstilling
Visioner, tanker og løsninger med fokus på byggeri, drift og indkøb
Indlægsholder
Peter Holm, vicedirektør – økonomi, bygningsafdelingen, Region Syddanmark
Facilitator
Lene Stevnhoved, FSTA’s bestyrelse

14:00-14:30

Netværk og udstilling

14:30-15:15

Psykiatriplanen – 10 år frem
Fokus på patienter, kapacitet og opgavefordeling
Indlægsholder
Dorthe Juul, vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland
Facilitator
Thomas Nordkvist Jensen, FSTA’s bestyrelse

15:15-15:45

Netværk og udstilling

15:45-16:30

Borgermøde om det danske sundhedsvæsen
3 selvudråbte eksperter taler om stort og småt
Ekspertpanel
Torben Mogensen, læge
Annette Vogelsang Rieva, sygeplejerske
Lene Stevnhoved, ingeniør
Vært
Michael Møller, sundhedsøkonom

16:30-19:00

Netværk og udstilling

19:00

Festmiddag

Fredag 30. september 2022
07:00-09:00 Morgenmad
Spor 1

09:00-09:45

Louisiana Museum of Modern Art kontra
et hospital
Få inspiration til, hvordan man på Louisiana
forholder sig til tekniske drift, nødstrøm,
korrekt temperatur m.m.
Indlægsholder
Anette Hansen, direktør facility & security,
Louisiana Museum of Modern Art
Facilitator
Birgitte Gade Ernst, FSTA’s bestyrelse

Spor 2
Projektering af den gode
billeddiagnostiske afdeling
-

Daglig brug af CT/DR/MR set med
kliniker øjne
Medico teknisk udstyr og udfordringer
Installationer og driftssikkerhed
Klinisk ejerskab af ny afdeling

Indlægsholder
Søren Laursen, teknisk projektleder, Nyt
Hospital Bispebjerg, Region Hovedstaden
Anders Frederik Bachmann, Radiograf, Nyt
Hospital Bispebjerg, Region Hovedstaden
Facilitator
Kaj Hyldgaard, FSTA’s bestyrelse

09:45-10:00 Pause

10:00-10:45 Min identitet i driftsafdelingen
Hospitaler udvikler sig markant i disse år og
jeg skal kunne følge med denne udvikling.
Hvordan styrker jeg mig selv til forandring,
nye krav og vilkår?
-

Fagligt
Personligt
Organisatorisk

Indlægsholder
Berit Weise, konsulent, underviser, instruktør
& coach

Fødevarevirksomhed kontra sygehus
Danish Crown inspirerer med deres tanker
og måder at takle fødevaresikkerhed,
sporing, hygiejne m.m. i en kompleks,
men standardiseret verden med mange
interessenter og nationaliteter.
Indlægsholder
Lena Bjertrup, direktør, afdeling for
fødevaresikkerhed, Danish Crown
Facilitator
Finn Westergaard, FSTA’s bestyrelse

Facilitator
Thomas Nordkvist Jensen, FSTA’s bestyrelse
10:45-11:00

Pause

11:00-12:00

Hvordan bliver et nyt hospital til?
Privathospitalet Mølholm er i gang med at bygge et nyt hospital i Vejle. Projektet er et
barmarksprojekt, som samler specialer og funktioner og som skal afløse det eksisterende
hospital, der har fungeret i 30 år i et villaområde præget af det muliges kunst. Lars Dahl
Pedersen har erfaringer med brugerinddragelse, arealoptimering og kliniske patientforløb
fra både offentlige og private sygehusbyggerier. Selv om målene for kerneydelsen – god
patientbehandling og effektiv drift – er de samme, er rammerne forskellige. Hvad er egentlig
forskellene? Hvad kan man lære af hinanden? Hvilke pejlemærker bør der være for fremtidige
ny- og ombygninger?
Indlægsholder
Lars Dahl Pedersen, administrerende direktør, Privathospitalet Mølholm
Facilitator
Michael Møller, FSTA’s bestyrelse

12:00-12:15

Afslutning
Tak for denne gang v/Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

12:15-13:00

Frokost ”to go”

Praktiske oplysninger
Tid
Onsdag den 28. september 2022, kl. 16:00 – 22:00
Torsdag den 29. september 2022, kl. 09:00 – 22:00
Fredag den 30. september 2022, kl. 09:00 – 13:00
Sted
Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf. +45 6531 3131
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk,
www.nyborgstrand.dk
Hotellet er placeret direkte i strandkanten med den skønneste udsigt til Storebæltsbroen og den smukke bøgeskov som
nærmeste nabo. Alle værelser på hotellet er udstyret med
bad/toilet, telefon, tv, kaffe/the, føntørrer og fri TDC Hotspot
på hele hotellet. Der er fri afbenyttelse af ”Fit & Relax” afde
ling, vejledning om løbe- og c ykelruter samt gratis udlån af
cykler.
Parkering m.m.
Nyborg Strand er beliggende centralt midt i Danmark med
gode tilkørselsmuligheder, få minutter fra motorvejen.
Hotellet råder over gratis, videoovervåget parkering.
Arrangør
FSTA – Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
Web: www.fsta.dk Mail: info@fsta.dk
Deltagergebyr
• Deltagelse i fuldt arrangement: onsdag-fredag, inklusiv
fuld forplejning, eksklusiv overnatning: kr. 4.800 + moms
• Deltagelse i en del af arrangementet: onsdag-torsdag,
inklusiv forplejning, eksklusiv overnatning og festmiddag
torsdag: kr. 3.000 + moms
• Deltagelse i en del af arrangementet: torsdag-fredag,
inklusiv forplejning og festmiddag torsdag, eksklusiv overnatning: kr. 3.800 + moms
• Derudover kan der tilmeldes enkelte dage: onsdag kr. 1.200
+ moms, torsdag kr. 2.500 + moms, fredag kr. 1.800 + moms
• Studerende, som ønsker at deltage torsdag: favorabelt
deltagergebyr ved mail til info@fsta.dk
Overnatning kan bestilles sammen med tilmeldingen og
 oster kr. 956 + moms pr. nat inklusiv morgenmad.
k
Tilmelding
Tilmeldingen åbner medio juni 2022 og sker via h
 jemmesiden
www.fsta.dk

