
 

Sådan skaber du fremtidens kommunale sundhedshus 
Få svar på ALT (næsten) om et kommunalt sundhedshus 

 

Invitation til gå-hjem-møde hos NIRAS i Holbæk  

torsdag den 30. januar 2020 kl. 13.30 - 17.00. 

Vi hører dagligt om den demografiske udvikling, knaphed på ressourcer, etablering af kommunale 

sundhedshuse, nye teknologiske muligheder, borgernes forventninger og meget mere. 

Med erfaringer fra NIRAS’ over 100 rådgivere med indsigt i og erfaring med sundhedsområdet over hele 

landet sætter vi på dette gå-hjem-møde fokus på: 

• Kommunernes udviklingsmuligheder udfordringer, opgaveløsning og sammenhæng i 

sundhedsvæsenet 

• Etablering af kommunale sundhedshuse 

• Teknologi, velfærdsteknologi, medicoteknisk udstyr og apparatur i sundhedshuse 

 

Program: 

13.30 – 14.00 Registrering, en kop kaffe og frugt  

14.00 – 14.15 Velkomst og perspektivering ved ekspert i sundhedsbyggeri, sundhedsvæsen samt 

patientforløb Michael Møller, NIRAS  

14.15 – 14.45 Et kig i krystalkuglen: Hvordan skal et kommunalt sundhedshus designes, udformes og 

justeres, så det bliver et effektivt omdrejningspunkt for det nære sundhedsvæsen:  

Hvad giver klinisk mening at lave i et sundhedshus 

•        Krav, kompetencer, faciliteter, apparatur m.v.  

•        Samarbejde  

•        Hvad giver ikke mening at lave i et sundhedshus  

•        Profil – åbent hele døgnet alle dage ……ja/nej – krav, forudsætninger 

ved Speciallæge Else Smith, tidligere adm. Direktør Sundhedsstyrelsen samt vicedirektør 

Hvidovre Hospital 

14.45 – 15.15 Kommunale refleksioner på det nære sundhedsvæsen:  
Er sundhedshuse svaret - og hvad er spørgsmålet? 
Ved Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard, Roskilde Kommune 
 

15.15 – 15.45 Pause og netværk 

15.45 – 16.15 Fra aktivitets-ure til blodprøver og diagnostisk udstyr. Ekspertisechef Carsten Dollerup fra 

NIRAS ved alt om, hvordan det avancerede medicotekniske udstyr virker på patienten, 

borgeren og for personalet, f.eks. krav til sundhedsbyggeri, sikkerhed og drift. Hør om hans 

erfaringer med at være bindeleddet mellem det kliniske, administrative og tekniske 

16.15 – 16.30 Spørgsmål og debat med oplægsholdere og deltagere  

16.30 – 17.00 Netværk med lidt til ganen i sundhedens tegn 



 

Målgruppe: 

Mødet er tværfagligt og henvender sig til kommunale medarbejdere og ledere indenfor sundhedsområdet, 

projektmedarbejdere, udviklingsafdelinger, ejendomsansvarlige, uddannelsesinstitutioner, forskere, 

regioner, sygehuse, praktiserende læger, private aktører og politikere. 

Tilmelding: 

Det er gratis at deltage. Du tilmelder dig til Susanne Dyring Andersen på mail sda@niras.dk.  

Der er begrænset antal pladser, som vi tildeler efter først til mølle-princippet.  

Tilmelding senest mandag den 20. januar 2020. 

Tid: 

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 13.30 - 17.00 

Sted: 

NIRAS A/S, Ahlgade 3M, 4300 Holbæk 

Indgang fra Ahlgade eller Gasværksvej 

Parkering m.m. /Transport mm.: 

Der er 5. minutter gang til Holbæk station.    

Parkeringsmuligheder  

 

https://holbaekkom.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=fc3914f1c33841afa38d3d7a9216e198.  

 

Yderligere information: 

Susanne Dyring Andersen – sda@niras.dk 

Mobil: 6011 4273 

www.niras.dk  

NIRAS 

mailto:sda@niras.dk
https://holbaekkom.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=fc3914f1c33841afa38d3d7a9216e198
mailto:sda@niras.dk
http://www.niras.dk/

