NSH og Arkitektforum for helsebygg
inviterer til konferanse om

sykehusutbygging
• Det totale bildet av St. Olavs Hospital
– hvordan fungerer det?
• Fremtidens Operasjonsrom, nye behandlingsmetoder
og medisinsk teknologi
• Sykehusets plass i fremtidens helsevesen
• Lokalisering av sykehus – hvilke vurderinger gjøres?
• Nytt OUS – samle kunnskap eller samle bygninger?
• Omvisning på Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital

Torsdag 20. og fredag 21. mars 2014
Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital i Trondheim
For påmelding og mer informasjon

www.nsh.no
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ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG
et forum tilsluttet Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
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Torsdag 20. mars 2014

Fredag 21. mars 2014

kl. 09.00
kl. 10.00

Registrering
Velkommen og praktisk informasjon ved møteleder

kl. 08.30

Buss fra Britannia Hotel
til Kunnskapssenteret

kl. 10.15

Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital
v/ Hanne Hemsen, arkitekt MNAL ved Nordic Office of
Architecture og Per Anders Borgen, arkitekt MNAL
ved Ratio Arkitekter

kl. 09.00

Sykehusets plass i fremtidens helsevesen og
Nasjonal helse- og sykehusplan
v/ Anne Grethe Erlandsen, statssekretær
i Helse- og omsorgsdepartementet

kl. 10.45

Det totale bildet av St. Olavs Hospital
– hvordan fungerer det?
Logistikken – Kvartalsstrukturen – Akuttsøylen
v/ Stein Kaasa, viseadministrerende direktør
ved St. Olavs Hospital

kl. 11.15

St. Olavs Hospital, erfaringer fra prosess og
gjennomføring
v/ Bjørn Remen, direktør ved Helsebygg Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF skal etablere et nasjonalt helseforetak for å sikre samordning innen eiendom i løpet
av 2014. Foretaket skal ha ansvar for oppgaver innen
analyse, systematisering og formidling av kompetanse
og erfaringer, samt rådgiving og byggherrefunksjon ved
gjennomføring av investeringsprosjekter. Hovedkontoret
skal ligge i Trondheim.

kl. 09.30

Lokalisering av sykehus – hvilke vurderinger gjøres?
v/ Espen Remme, strategi- og utviklingssjef
ved Helse Møre og Romsdal, Ålesund

kl. 10.00

Pause

kl. 10.15

Rethinking the Design and Delivery of Healthcare
v/ Jaimie Johnston, Director, Bryden Wood

kl. 11.00

Erfaringer, lærdommer og forventninger
ved sykehusutbyggingsprosjekt
Er det mulig å standardisere?
v/ Anne Guri Grimsby, arkitekt og daglig leder
ved Eliassen og Lambertz Nilssen Arkitekter
v/ Stein Kinserdal, administrerende direktør
ved Sykehuset i Vestfold og styreleder i NSH

kl. 11.45

Pause

kl. 12.00

Tønsbergprosjektet – Et “vadestensprosjekt” 		
– 15% billigere og 50% raskere
Med fokus på standardisering, byggmetodikk, 		
kvalitet og bruk av åpen BIM i tidligfasen
v/ Ellen Kongshaug, prosjektleder ved
Sykehuset i Vestfold

kl. 12.30

Debatt og spørsmål fra salen

kl. 13.00

Nytt Oslo universitetssykehus
– samle kunnskap eller samle bygninger?
v/ Tone Ikdahl, prosjektdirektør
ved Oslo universitetssykehus, stab medisin,
helsefag og utvikling

kl. 13.45

Vi avslutter med lunsj – god tur hjem!

Debatt og spørsmål fra salen
kl. 11.45

Pause

kl. 12.05

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), nye
behandlingsmetoder og medisinsk teknologi
v/ Jan Gunnar Skogås, daglig leder
ved Fremtidens operasjonsrom, St. Olavs Hospital
Nylig mottatt innovasjonsprisen i Helse Midt-Norge

kl. 13.00

“Ingenting er som før”
Om helsesektorens pågående revolusjon 		
v/ Harald Noddeland, ass. klinikkleder,
Oslo Universitetssykehus, akuttklinikken

kl. 13.45

Lunsj

kl. 14.15
kl. 16.30

Omvisning på Kunnskapssenteret
Buss fra Kunnskapssenteret til Britannia Hotel

kl. 17.30

Årsmøte for medlemmer i Arkitektforum for helsebygg,
hos Solem Arkitektur – husk påmelding!

kl. 20.00

Middag på Britannia Hotel, Palmehaven

Kunnskapssenteret er et bygg for forskning, undervisning og
pasientbehandling, og er det siste senteret i andre byggefase av
den store sykehus- og universitetsutbyggingen på Øya i Trondheim.
Kunnskapssenteret rommer universitetssykehusets største
auditorium, bibliotek for medisin og helse, studentarbeidsplasser
og lokaler for forskning og undervisning. Flere av laboratoriene
er blant landets mest avanserte.

Med forbehold om endringer

Bygget er landets første sykehusbygg med passivhusstandard, og
energibehovet ligger langt under myndighetskravet.
Mer fakta: http://helsebygg.no/miljosenteret/

For påmelding

For mer informasjon se www.nsh.no eller ring vårt kontor på tlf: 22 40 25 50
Priser for medlemmer: kr 4250 inkludert dagpakker
Priser for ikke-medlemmer: kr 5000 inkludert dagpakker
Middag torsdag kveld kr 465
Hotell bestilles og betales av den enkelte.
Påmeldingsfrist: 28. februar 2014
Med forbehold om endringer og nok antall påmeldte.

www.nsh.no

