
Forum for Sygehus 
Teknik og Arkitektur
Årskonference 29. september – 1. oktober 2021



Onsdag 29. september 2021

16:00-17:00 Generalforsamling
FSTA, generalforsamling

18:00-19:45 Buffet
Buffet i stand-området - tapas

20:00-20:15 Velkomst
Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

20:15-21:15 Underholdning
Et ”serviceeftersyn” med fokus på de største sundhedsmæssige udfordringer 
 krydret med COVID-19 månederne set fra tv-lægens bord
Hvad har vi lært? Er vi måske især blevet mere opmærksomme på hygiejne? Hvad vil se 
 anderledes ud i fremtiden?

Peters livsholdning:  
”TV programmer genudsendes, det gør dit liv ikke”

Foredragsholder:  
Læge og journalist Peter Qvortrup Geisling

21:15 Udstilling
Samvær i stand-området – øl/sodavand

Torsdag 30. september 2021

07:00-09:00 Morgenmad

09:00-09:45 Fælles foredrag 
FN’S 17 verdensmål målrettet sundhedsvæsenet og grøn omstilling i Danmark

Indlægsholder:  
Formand Anders Eldrup, Danmarks Grønne Investeringsfond, næstformand for Concito

09:45-10:15 Udstilling og pause

Program for Årskonference 2021 



10:15-11:00 SPOR 1 SPOR 2
Operationelle verdensmål (runde 1)
FN’s verdensmål og bæredygtigt 
byggeri
Birgitte Gade Ernst og Katrine Buur deler 
erfaringer om at gøre bæredygtighed til 
en operationel del af tidligere designfaser 
med udgangspunkt i konkrete sundheds-
projekter. De stiller skarpt på potentialer 
og optimeringer ved at betragte sund-
hedsbyggeri gennem FN’s verdensmål 
og DGNB-certificeringens kvaliteter. At 
bygge bæredygtigt, hvor man reducerer 
forbruget og går respektfuldt og ydmygt 
til ressourcerne er vigtigt for at frem-
tidssikre byggerier i drift. Helt centralt 
for berettigelsen af sundhedsbyggeriet 
er dets kapacitet til at huse en bedring af 
de mennesker, der har brug for omsorgen 
for en tid, og som vi som samfund har et 
ansvar overfor.
 
Indlægsholdere:  
Arkitekt Birgitte Gade Ernst, Arkitema 
K/S og SDG-konsulent i FN’s verdensmål 
Katrine Buur, DGNB-konsulent

Facilitator:  
Svend Østerskov Christiansen, medlem af  
FSTA’s bestyrelse

Særlige krav til psykiatri-byggeri 
belyst ud fra kvalitetsfondsprojektet 
Sct. Hans
Ny Retspsykiatri Sct. Hans er Region 
Hovedstadens fremtidige retspsykia-
triske behandlingsfunktion. Nybyggeriet 
rummer 126 sengestuer, ankomsthus, 
behandlings-, personale- og kontorfacili-
teter, fritids- og motionsområder mv. I alt 
20.600 etagemeter.

Kim Sander og Ulrik Hammer Jørgensen 
tager os igennem rejsen fra vision over 
design til byggeri og overdragelse til drift. 
De deler deres erfaring og læringspunkter 
fra hele processen.  
Hvilke særlige krav er der til et rets-
psykiatrisk byggeri ? Hvilke områder vil de 
som bygherre give ekstra opmærksomhed 
ved kommende projekter? 

Indlægsholder:  
Driftschef Kim Sander og byggechef Ulrik 
Hammer Jørgensen, Region Hovedstadens 
Psykiatri

Facilitator:  
Jørgen Lindegaard, medlem af FSTA’s 
bestyrelse

11:00-11:30  Udstilling og pause

11:30-12:15 SPOR 1 SPOR 2
Operationelle verdensmål (runde 2)
FN’s verdensmål og bæredygtigt 
byggeri
Hvordan implementerer man bæredyg-
tighed i byggeri ved at bruge DGNB samti-
dig med, at man indfrier en række af FN’s 
verdensmål? 

En gennemgang af, hvordan man ved 
Sjællands Universitetshospital i Køge 
arbejder med bæredygtigt byggeri. 

Indlægsholder:  
Projektchef byggeri Jens Peter Johnsen 
Nielsen, Region Sjælland, Køge

Facilitator:  
Svend Østerskov Christiansen, medlem af 
FSTA’s bestyrelse

Teknologisk udvikling i sygehus-
væsenet frem til 2030
Hvilke nye teknologier er taget i anven-
delse i 2030 herunder hvilke specialer og 
patientforløb, der flytter sig mest i forhold 
til ny teknologi.

Sammenhæng mellem sundhedsbyggeri 
og teknologi belyses, herunder hvil-
ke  aktører og interessenter, der spiller 
en rolle i forhold til innovation og ny 
 teknologi. 

Indlægsholder:  
Innovationschef Henning Langberg, 
 Rigshospitalet

Facilitator:  
Michael Møller, medlem af FSTA’s besty-
relse



12:15-13:00 Udstilling og pause

13:00-13:45 Fælles foredrag 
Status for kvalitetsfondsbyggerierne
Byggerierne belyses af henholdsvis Region Nordjylland og Region Hoved staden. Har vi samme 
udgangspunkt, vilkår, muligheder og løsninger – og skal vi overhovedet have det?

Indlægsholdere: 
Vicedirektør Ole Kristian Bottheim, Center for Ejendomme, 
Region Hovedstaden og projektdirektør Niels Uhrenfeldt, Nyt Aalborg Universitetshospital

Facilitator: 
Lene Stevnhoved, medlem af FSTA’s bestyrelse

13:45-14:15 Udstilling og pause

14:15-15:00 Fælles foredrag
Corona-pandemien baglæns og forlæns – et kig halvandet år tilbage og 10 år frem
Evalueringer
Bygninger og design
Klinisk hverdag

Indlægsholder:  
Speciallæge Else Smith

Facilitator:  
Michael Møller, medlem af FSTA’s bestyrelse

15:00-16:00 Udstilling og pause

16:00-17:30 Øllets historie
Et foredrag om øllets historie, øllets råvarer og hvordan øl fremstilles.  Foredraget krydres med 
en øl-buffet og ølsmagning.

Indlægsholder:  
Brygmester Peter A. Breum, NIRAS

17:30-19:00 Udstilling og netværk

19:00 Festmiddag
Underholdning ved standupkomiker



Fredag 1. oktober 2021

07:00-09:00 Morgenmad

09:00-10:00 Fælles foredrag
Energiscreening og -effektivisering – Region Hovedstaden
Energieffektivisering af 1,2 mio. hospitals kvadratmeter kræver både forbe redelse, strategi og 
ledelse. Hør, hvordan et projekt til næsten 1 mia. kr. bliver til i en foranderlig verden. Nøgleord: 
ESCO, finansiering, EU, udbudsmodeller og stra tegisk samarbejde.

Indlægsholder:  
Enhedschef Heine Knudsen, Center for Ejendomme, Energi og Miljø

Facilitator:  
Lene Stevnhoved, medlem af FSTA’s  bestyrelse

10:00-10:30 Udstilling og pause

10:30-11:30 SPOR 1 SPOR 2

Nationale Infektionshygiejniske  
Retningslinjer NIR
Ny 2021-version af NIR-vejledningen for 
nybygning og renovering i sundhedssek-
toren 

Vejledningen har betydning for de kom-
mende års byggerier og renoveringer af 
hospitaler. Så kom og hør overlæge og 
 leder af arbejdsgruppen Elsebeth Tven-
strup Jensen, når hun gennemgår de 
vigtigste punkter i den nye vejledning. 

Indlægsholder:  
Overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, 
Statens Serum Institut 

Facilitator:  
Arkitekt Finn Sørensen, CREO Arkitekter 

Hospital 4.0 
Teknologiske udfordringer og 
muligheder i sundhedsvæsenet
Er der behov for at tænke nyt og kombine-
re teknologi, byggeri og sundhedsfaglige 
vinkler i løsninger? 
Skal vi fremover have flere hybrider altså 
fagligheder, der repræsenterer disse 3 
vinkler? 

Indlægsholder:  
Projektleder Gorm Simonsen,  
Region Nordjylland 

Facilitator:  
Michael Møller, medlem af FSTA’s besty-
relse



11:30-12:15 Fælles foredrag
COVID-19 – Hvordan hverdagen pludselig blev en anden 
Allan Randrup Thomsen kommer med sine personlige betragtninger over og oplevelser af, 
hvordan det er at være professor i Experimentel Virologi, når hverdagen og arbejdsvilkårene 
pludselig ændres radikalt fra den ene dag til den anden. Herunder hvordan det er pludselig at 
stå midt i rampelyset, på godt og ondt, og at blive et kendt ansigt på baggrund af en verdens-
pandemi.

Indlægsholder: 
Professor i Experimentel Virologi Allan Randrup Thomsen, Institut for International Sundhed

Facilitator:  
Michael Møller, medlem af FSTA’s bestyrelse

12:15-12:30 Afslutning
Tak for denne gang v/Kaj Hyldgaard, formand for FSTA

12:30-13:00 Frokost ”to go”



Praktiske oplysninger

Tid
Onsdag den 29. september 2021, kl. 16:00 – 22:00
Torsdag den 30. september 2021, kl. 09:00 – 22:00
Fredag den 1. oktober 2021, 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 Storebælts-
broen 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” afdeling, vejledning om løbe- og 
 cykelruter 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
• Deltagergebyr ved det fulde arrangement  

inkl. overnatning og forplejning: kr. 6.500 + moms
• Deltagergebyr ved endagsarrangement  

torsdag den 30. september inkl. forplejning: kr. 2.500 + moms
• Deltagergebyr ved endagsarrangement  

fredag den 1. oktober inkl. forplejning: kr. 1.800 + moms

Se tilmeldingsside for nærmere information

Tilmelding
Tilmelding kan foretages ultimo juni 2021 via hjemmesiden www.fsta.dk




