
Forum for 
Sygehus Teknik og Arkitektur 

Årskonference 22.-24. oktober 2018

Praktiske oplysninger

Tid
Mandag den 22. oktober 2018, kl. 16:00 – 22:00
Tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 09:00 – 22:00
Onsdag den 24. oktober 2018, 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

Alle værelser er udstyret med bad/toilet, telefon, tv, 
kaffe/the, føntørrer. Der er fri TDC Hotspot på hotellet.

Parkering m.m.
Nyborg Strand er beliggende centralt midt i Danmark 
med gode tilkørselsmuligheder. Hotellet råder over gra-
tis parkering, fri afbenyttelse af ”Fit & Relax” afdeling 
samt gratis udlån af cykler.

Hotellet er placeret direkte i strandkanten med den 
skønneste udsigt til Storebæltsbroen og den smukke bø-
geskov som nærmeste nabo, få minutter fra motorvejen.

Arrangør
FSTA – Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur.
Alle spørgsmål vedr. Årskonferencen rettes til 
info@fsta.dk

Deltagergebyr
Deltagelse ved komplet arrangement inkl. dagsprogram-
mer, overnatning og forplejning dkk. 6.500
Deltagelse ved dagsarrangement den 23. oktober inkl. 
mødeforplejning og frokost dkk. 2.500
Deltagelse ved dagsarrangement den 24. oktober inkl. 
mødeforplejning og frokost dkk. 1.800

Tilmelding og yderligere information
www.fsta.dk



11:30-12:15

”Strategi for bygningsvedligehold på Danmarks Tekniske Universitet”

Hvilken filosofi ligger der til grund for måden, hvorpå Danmarks Tekniske 
Universitet vedligeholder sin bygningsmasse?
Hvordan er denne filosofi blevet omsat til en bygningsstrategi? Hvordan måler 
man, om strategien følges?

Indlægsholdere: 
Campusdirektør Jacob Steen Møller og Driftschef Anders B. Møller, Danmarks 
Tekniske Universitet

”Innovationsprojekter i sygehusbyggeri – Kommer de i anvendelse?”

Der anvendes mange ressourcer på udvikling af ny teknologi til sygehusbyggeri-
er. Kommer der resultater ud af det? Finder resultaterne rettidig anvendelse i 
byggefaserne – eller ender det i ”dyre, skønne, men spildte kræfter”?

Indlægget tager udgangspunkt i en aktuel case om et konceptudviklingsforløb 
på OPI-basis (Offentlig-Privat-Innovationssamarbejde) mellem Region Sjælland 
og Multitower ApS. Projektet omhandler udvikling af en patientforflytterrobot, 
PLUMA, der bl.a. skal erstatte traditionelle patienthejs på sengestuer.

Indlægsholder:
Projektchef Frank Hansen, Projekt Universitetshospital Køge

12:15-13:15 Udstilling og frokost

13:15-14:00

”Fremtidens personsikkerhed ved brand på hospitalet”

Hvilket hospital trækker den næste avisoverskrift: ”Hospitalsbrand koster flere 
mennesker livet”? Og når man leder efter årsagen til dels brandens opståen og 
dels  årsagen til, at branden fik det omfang, som var tilfældet, blev konklusio-
nen, at det skal tilskrives den manglende drift, kontrol og vedligeholdelse af 
hospitalets indbyggede brandsikring og den manglende instruktion af hospita-
lets personale. 

Hospitalerne har mulighed for at organisere sig ud af risikoen for tab af menne-
skeliv ved brand, bl.a. ved løbende at arbejde med personsikkerheden. 

Indlægsholder: 
Brandteknisk Rådgiver Svend Voss, DBI Brand og Sikring

16:00-17:00 Generalforsamling
FSTA, generalforsamling

18:00-19:30 Buffet
Buffet i restauranten

19:35-19:40 Velkomst
Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

19:40-20:45 Underholdning
”Humor & Arbejdsglæde”

Humoristisk og tankevækkende oplæg om HUMORS indflydelse på arbejdsglæ-
de, kommunikation og relationer – også i sundhedsvæsenet.

Rune Green er medlem af International Society of Humor Studies og er et af de 
mennesker i Danmark, som ved mest om humor, og hvilken betydning humoren 
har for vores arbejdsliv og relationer.

Hvis du tror, du ved, hvad der er at vide om humor, så bliv forbløffet over, hvor 
stor indflydelse humor har på vores arbejdsliv. Vi tænker ikke, det gør noget, at 
Rune selv er en stor humorist og en af Danmarks sjoveste foredragsholdere.

Indlægsholder:
Rune Green, foredragsholder, formidler og konsulent 

21:00 Udstilling
Samvær i udstillingslokalet

Program for Årskonference 2018

07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Fælles foredrag 
”En politisk drøm”

Sundhedsvæsenet 2025 – hvad jeg tror og håber

Indlægsholder: 
Sophie Hæstorp Andersen, Regionrådsformand i Region Hovedstaden

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:00

”BIM fra data til drift på DTU“ 

Det er en udfordring at få udleveret relevante data fra BIM til FM-driftssyste-
merne. Hvad er relevante data egentlig, og hvad er muligt at få med i FM 
systemerne? BIM overdragelse bør være grundstenen for bygningens vedlige-
hold, men det er sværere end som så, også for Danmarks Tekniske Universitet, 
der  viser, hvordan de har arbejdet med udfordringer, og hvor langt de er nået.

Indlægsholdere: 
BIM koordinator Khoa Dang Ngo samt Driftschef Anders B. Møller, Campus 
Service, Danmarks Tekniske Universitet

”Brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri”
 
Hvad gik godt, og hvad skulle have været gjort anderledes?

22
Oktober 2018

Mandag

23
Oktober 2018

Tirsdag

Spor A

Spor B

Med udgangspunkt i såvel gode som mindre gode erfaringer fra en meget 
omfattende brugerinddragelse i forbindelse med planlægning af Nyt OUH, vil 
indlægget give et billede af det paradoks, at en omfattende og langvarig 
brugerproces kan være såvel en barriere som en katalysator for at skabe det 
rigtige og innovative grundlag for et meget stort sygehusbyggeri.

Indlægsholder: 
Projektchef, Kenneth Holm, Det Nye Universitetshospital i Odense – Nyt OUH

11:00-11:30 Udstilling og pause

Spor A

Spor B

Spor A



07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Fælles foredrag
”Hvordan synes du selv, det går med de 16 kvalitetsfondsbyggerier?”

Kvalitetsfondsbyggerierne rejser en række spørgsmål. Lige fra om der er  ’senge 
nok’ til, om budgetterne holder, herunder om budgetterne har været store nok, 
og om produktivitetskravet ved færdiggørelsen af byggerierne er rimelige? Var 
Erik Juhl-udvalget for ’enevældig’, eller var en stram styring nødvendig?

Der bliver set tilbage på processen omkring uddeling af midlerne fra Kvalitets-
fonden og tilpasningen af de oprindelige budgetter.

Indlægsholder: 
Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:45 Fælles foredrag
”80-20 procent”

Kvalitetsfondsprojekterne udgør ca. 20% af bygningsmassen. Hvad med de 
sidste 80%? Renovering/modernisering/nedrivning?

- Rambøll rapporten fra november 2014 – fup eller fakta?
- Hvad tænker Danske Regioner?
- Finansiering/muligheder – hvad med OPP, leasing, driftsselskaber… 
     perspektiver, muligheder og planer
- Faser, planer, patientforløb 
- Debat og spørgsmål

Indlægsholdere: 
Hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet, Direktør og Cheføkonom 
Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner samt Markedsdirektør Michael Jensen, 
NIRAS

11:45 Afslutning
Tak for denne gang v/Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

12:00-13:00 Frokost 

13:00-14:00 FSD, generalforsamling

”Personlig medicin”

Hvad betyder det for patienterne og for sundhedsvæsenet?

”Personlig medicin” er allerede begyndt at revolutionere patientbehandlingen, 
ikke mindst indenfor kræftområdet. Gen-analyser og anvendelse af biomarkører 
sikrer, at patienter oplever mere effektive og skånsomme behandlinger.
Anvendelsen af allerede kendte lægemidler optimeres, og der udvikles helt nye 
mere målrettede behandlinger.  

Der gives en kort introduktion til ”personlig medicin”. Hvad er det? Hvordan 
udvikles det? Hvordan anvendes det? Hvad er fordelene for hhv. patienter og 
sundhedsvæsen? 
Dernæst vil indlægget belyse de praktiske, teknologiske og kompetencemæssi-
ge forhold, som skal være på plads, for at værdien og potentialerne kan indfries. 

Indlægsholder: 
Chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen, Lægemiddelindustriforeningen

14:00-14:30 Udstilling og pause

14:30-15:15

”Sikring - Videoovervågning”

Videoovervågning og sikring i praksis – eksempler fra Aarhus Universitets-
hospital.

Indlægsholdere: 
Teknisk souschef Ole B. Jacobsen, Aarhus Universitetshospital samt Funktions-
leder Jonas Petersen, Aarhus Universitetshospital

”Børneriget - Vision”

Etablering af nyt stort børnehospital, Rigshospitalet

Fokus på:
-   Sammenhængende patientforløb og kliniske processer
- Leg
- Effektiv logistik
- Forskning og uddannelse

Indlægsholdere:
Arkitekt Stig Vesterager Gothelf, 3xN samt Arkitekt Christian Schousboe Platz, 
Arkitema

15:15-15:45 Udstilling og pause

15:45-16:30

”Ventilation på operationsstuer”

En teknisk/praktisk gennemgang af de udfordringer Det Nye Universitets- 
hospital i Aarhus, DNU havde for at få de nye OP-stuer godkendt til klinisk drift. 
Hvad er der af love, regler, normer og ikke mindst praktiske erfaringer?

Indlægsholdere: 
Projektleder Kurt Poulsen, Region Midtjylland samt specialist Jan Mottlau, NIRAS

17:00-17:45 Fælles foredrag
”Droneteknologi”

Brug af droner til termofotografering, kortlægning og inspektion.
Praktiske eksempler og demonstration af dronens evner.

Indlægsholder: 
Seniorspecialist Søren Rolin Hvorup Jensen, NIRAS

19:00 Festmiddag

”Om at finde vej og være med”

Oplægget udforsker, hvordan aktiv brugerinddragelse kan sætte fokus på 
patienter og pårørendes behov i udviklingen af sundhedsvæsenets fysiske 
rammer.

Indlægsholder: 
Projektchef Helle Max Martin, Videncenter for Brugerinddragelse i Sundheds-
væsenet, ViBIS 

16:30-17:00 Udstilling og pause
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Spor B


