
Forum for 
Sygehus Teknik og Arkitektur 

Årskonference 2.- 4. oktober 2019

Praktiske oplysninger

Tid
Onsdag den 2. oktober 2019, kl. 16:00 – 22:00
Torsdag den 3. oktober 2019, kl. 09:00 – 22:00
Fredag den 4. oktober 2019, kl. 09:00 – 12:00

Sted  
Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, 5800 Nyborg, tlf. +45 6531 3131
Mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk, 
www.nyborgstrand.dk

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

Parkering m.m.
Nyborg Strand er beliggende centralt midt i Danmark med 
gode tilkørselsmuligheder. Hotellet råder over gratis vide-
oovervåget parkering, fri afbenyttelse af ”Fit & Relax” afde-
ling, vejledning om løbe- og cykelruter samt gratis udlån af 
cykler.

Hotellet er placeret direkte i strandkanten med den skønne-
ste udsigt til Storebæltsbroen og den smukke bøgeskov som 
nærmeste nabo, få minutter fra motorvejen.

Arrangør
FSTA – Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur.
Web: www.fsta.dk  Mail: info@fsta.dk

Alle spørgsmål vedr. Årskonferencen rettes til 
info@fsta.dk

Deltagergebyr
Deltagelse ved komplet arrangement inkl. dagsprogrammer, 
overnatning og forplejning: DKK 6.500 eksklusiv moms
Deltagelse ved dagsarrangement den 3. oktober inkl. møde-
forplejning og frokost: DKK 2.500 eksklusiv moms
Deltagelse ved dagsarrangement den 4. oktober inkl. møde-
forplejning og frokost: DKK 1.800 eksklusiv moms

Tilmelding
Tilmelding finder sted via 
www.conferencemanager.dk/fsta2019



11:30-12:15
”Det bæredygtige hospital – tiltag i Region Midtjylland”

Hvordan skaber vi et bæredygtigt hospital, som fremmer sundhed for både 
nutidige og fremtidige borgere? Hvordan påvirker kultur, klinisk praksis og 
fysiske rammer muligheden for at skabe et bæredygtigt hospitalsvæsen, som 
allerede er i drift?

Indlægsholder: 
Projektleder Maria Gaden, Bæredygtige Hospitaler, Regional udvikling/ Regions-
hospitalet Randers
Facilitator:
Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers, FSTA’s bestyrelse

”Kommunernes fremtidige opgaver – kommunalt sundhedsbyggeri”

Hvad skal kommunerne tilbyde af faciliteter? Forventninger, krav, behov?

Indlægsholder: 
Bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune, AaK Bygninger
Facilitator:
Michael Møller, NIRAS, medlem af FSTA’s bestyrelse

12:15-13:15 Udstilling og frokost

13:15-14:00
”Hacking og datasikkerhed i sundhedsvæsenet”

• IT sikkerhed/struktur
• Konsekvenser for et hospital
• Crisis Management
• National strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren

Indlægsholder: 
Vicekontorchef, IT-Sikkerhed Tom Hansen, Region Nordjylland
Facilitator: 
Steffen Carl Jacobsen, Aalborg Universitetshospital, medlem af FSTA’s 
bestyrelse

15:00-16:00 Generalforsamling
FSD, Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark

16:00-17:00 Generalforsamling
FSTA, generalforsamling

18:00-19:45 Buffet
Buffet i restauranten

19:45-20:00 Velkomst
Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

20:00-21:00 Underholdning
”Hellere dø af grin end af stress”

Foredraget omhandler de valg vi skal tage, bekymringerne, der aldrig kommer 
og at indfri sine forventninger for at få overskud.
Vi lever i en overkommunikeret verden, men hvor finder vi de sande værdier? 
Hvordan finder vi os selv og overskuddet? Hvordan holder vi fokus, og hvordan 
siger vi nej? Få sagt, hvad du mener. Det kan først høres, når det er sagt!

Foredrag v/ Gunnar Ørskov, erhvervspsykolog, bestyrelsesformand, direktør, 
forfatter og foredragsholder

21:00 Udstilling
Samvær i udstillingslokalet

Program for Årskonference 2019

07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Foredrag for alle
Fremtidens Sundhedsvæsen
”Fokus på patienter og borgere. Opgavefordelingen mellem hospital, 
egen læge og kommune”

Hvordan sikrer vi sammenhæng og effektive patientforløb?

Indlægsholder:
Hospitalsdirektør Klaus Lunding, Herlev og Gentofte Hospital

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:00
”Håndtering af udfordringerne ved LED startstrøm og lækstrøm”

• Fremtidens installationer, hvordan kommer de til at se ud?
• Dimensionering af installationer med LED startstrømme
• Lækstrømme, hvorfor opstår de? Hvorfor er det et problem?
• Valg af beskyttelsesudstyr i installationer med LED lækstrøm
• Brandbeskyttelse ved gnistdetektering ifølge de nye installations-
     bestemmelser 60364

Indlægsholder: 
Salgsdirektør og segmentmanager Healthcare Flemming Folkvardsen, ABB
Facilitator:
Svend Christiansen, Regionshospitalet Randers, medlem af FSTA’s bestyrelse
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Spor 1

Spor 2
”AB18 og ABR18 – Vær beredt”

AB18 og ABR18 indeholder en række ændringer, der giver bygherren bedre 
muligheder for at følge og styre projekteringsfasen og den efterfølgende 
udførelse af byggeriet. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at bygherrens øgede 
muligheder modsvares af en øget pligt til løbende dialog og stillingtagen. I så 
henseende indebærer navnlig ABR18 og den nye ydelsesbeskrivelse markante 
ændringer i forhold til tidligere.
 
Indlægget fokuserer – fra en praktisk vinkel – på de vilkår, man som bygherre bør 
være særlig opmærksom på.

Indlægsholder: 
Koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS
Facilitator:
Finn Sørensen, Creo Arkitekter, medlem af FSTA’s bestyrelse

11:00-11:30 Udstilling og pause

Spor 1

Spor 2

Spor 1



07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Foredrag for alle
Center for Ejendomme, Region Hovedstaden
”Status – hvordan er de første 3 år gået?”

• Organisering – effektive arbejdsprocesser i Center for Ejendomme
• Rammerne for de kliniske processer og patientforløb
• Får vi mere ud af ressourcerne?

Hvor er det gået rigtig godt, og hvor er vi ikke helt i mål endnu?

Indlægsholder: 
Direktør Mogens Kornbo, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

09:45-10:15 Udstilling og pause

10:15-11:45 Foredrag for alle
”Den teknologiske udvikling på sygehusene de næste 10 år – herunder 
aktører i forhold til innovation og nye løsninger”

Der forventes en kæmpe udvikling indenfor det teknologiske område.
Hvem efterspørger og sikrer nye løsninger, det kliniske miljø, politikere, 
industrien, andre?

3 indlæg og efterfølgende debat:
• Ledende overlæge Michel Chr. Nemery, Radiologisk Afdeling, Herlev og 

Gentofte Hospital
• Country Manager Lars Rust, Olympus Danmark A/S
• Regionrådsmedlem Carsten Sørensen, Region Syddanmark

Facilitator: 
Michael Møller, NIRAS, medlem af FSTA’s bestyrelse

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

12:00 Bæredygtig frokostpose to go indeholdende sandwich, vand, frugt 
og lidt sødt 

”Rengøring og hygiejne på hospitaler. Har det betydning for den tekniske 
drift?”

• Hospitalshygiejne er også vigtigt at kende til for det tekniske personale. 
Dagligt er der patienter, som får en infektion under deres indlæggelse på 
hospitalet. Det er hverken godt for patientens helbred eller hospitalets 
økonomi. Hvad kan den enkelte gøre for at afhjælpe problemet?

• Øget brug af velfærdsteknologi og heraf afledte tekniske udfordringer. Der 
indføres flere robotter og anden velfærdsteknologi også på rengøringsområ-
det. Hvilke tekniske udfordringer giver det?

Indlægsholder: 
Afdelingschef Carsten Holmer, Rengøring og Hospitalsservice, Odense Universi-
tetshospital og Svendborg Sygehus
Facilitator:
Jørgen Lindegaard, Odense Universitetshospital, medlem af FSTA’s bestyrelse

14:00-14:30 Udstilling og pause

14:30-15:15
”Design af operationsstuer”

• Pharma/Lifescience kontra hospitalsindustrien. Overraskende forskelle! 
Hvordan kan det gå godt?

• Ny kommende EU standard DS/CEN16244 for OP stuer.  
Hvordan håndterer vi de nye, store forandringer?

Indlægsholder: 
Senior specialist Jan Mottlau, NIRAS
Facilitator:
Thorkil Vandborg, medlem af FSTA’s bestyrelse

”Smitteoverførsel og design i forhold til hospitalsbyggeri“

• NIR vejledning
• Hygiejne ved sygehusbyggeri 
• Hvilke standarder findes? Hvem udarbejder og ajourfører dem?

Indlægsholder: 
Hygiejnesygeplejerske Henrik Stengaard-Pedersen
Facilitator:
Kaj Hyldgaard, Nyt Aalborg Universitetshospital, formand for FSTA’s bestyrelse

15:15-15:45 Udstilling og pause

15:45-16:30
”Fleksible og fremtidssikrede laboratorier”

Store arealer på hospitaler er konstant under ombygning. Hvordan kan ombyg-
ningsbehov og ombygningsperioder minimeres? Hvordan sikrer du, at hospital-
slaboratorierne er fleksible og kan dække de fremtidige behov? Hvad betyder 
det for rumindretningen og de bygningstekniske installationer, at laboratorierne 
skal være fleksible? Med udgangspunkt i DTU bygning 220 gives eksempler på, 
hvordan udfordringerne kan løses.

Indlægsholder: 
Afdelingsleder Kim Høgh, MOE A/S
Facilitator:
Claus Niehburg Bernthsen, Universitetshospital Køge, medlem af FSTA’s 
bestyrelse

”Region Hovedstadens handlingsplan for FN’s verdensmål – muligheder, 
udfordringer, prioritering og forventet effekt”

Med over 40.000 ansatte og et budget på 39 milliarder kr. har Region Hovedsta-
den en ekstra forpligtigelse til at gøre en forskel for verdensmålene. Hør om 
handlingsplanens konkrete indsatser, og hvordan den blev til.  

Indlægsholdere: 
Konsulent Emilie Rønde Nielsen,  
Center for Regional Udvikling,  Region Hovedstaden 
Chefkonsulent Ole Gerner Jacobsen,  
Center for Ejendomme, Region Hovedstaden  
Facilitator:
Michael Møller, NIRAS, medlem af FSTA’s bestyrelse

16:30-17:00 Udstilling og pause

17:00-17:45 Foredrag for alle
”Droneteknologi”

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

Indlægsholder: 
Senior specialist Søren Rolin Hvorup Jensen, NIRAS

19:00 Festmiddag
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