
effektive 
hospitaler
– hvordan
konference i ingeniørhuset 

Den 27. og 28. november 2014

Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem IDA-Sundhedsteknologi og seks  
af Danmarks førende ingeniørvirksomheder; MOE A/S, COWI A/S, Alectia A/S,  
Grontmij A/S, Rambøll A/S & Niras A/S.

KONfERENCE I INGENIøRhuSEt 
DEN 27. OG 28. NOvEMbER 2014

Der behandles årligt 2,6 mio. patienter på somati-
ske hospitaler i Danmark. I 2012 blev der foretaget 
1,3 mio. operationer, og det samlede sundheds-
væsen koster årligt over 100 mia. kr. Der foretages 
i disse år omfattende investeringer i nye hospitaler 
med både nye bygninger, teknologi og renoveringer. 
Den overordnede udfordring for sygehusvæsenet er 
at sikre bedre og mere sammenhængende patient-
forløb, øget patientsikkerhed, effektiviseringer, 
højere kvalitet og et godt fysisk og psykisk arbejds-
miljø for de ansatte. 

Samtidig med ændring af strukturen, hvor akutre-
form er en realitet og at de nye fysiske rammer er 
godt på vej, så udvikles der løbende nye muligheder 
inden for diagnostik, behandling, pleje og rehabilite-
ring, som patienter og borgere naturligvis ønsker at 
få glæde af.

Implementeringen af disse tilbud udfordres samtidig 
af en ændret demografi og en befolkningssammen-
sætning med flere ældre og færre erhvervsaktive 
borgere, som kan bidrage til den fælles penge-
kasse. Det økonomiske grundlag er således under 
udfordring.

vi skal derfor fortsat udvikle og sikre effektive hospi-
taler – men hvordan? 
Konferencen stiller skarpt på nogle væsentlige om-
råder som forskning, organisering, logistik, byggeri, 
teknologi og inspiration fra andre brancher.  

Der er afsat tid til debat, samt til at netværke og 
besøge udstillere/stande.



praktiske informationer
tid  torsdag den 27. november 2014 

fredag den 28. november 2014

sted  ingeniørhuset 
kalvebod brygge 31 
1780 københavn v 

Parkering betaling ved ingeniørhuset

Arrangør iDA-sundhedsteknologi, 
moe A/s, cowi A/s, Alectia A/s, 
grontmij A/s, rambøll A/s og  
niras A/s

Pris  tilmelding før den 17. oktober  
2.300 kr., herefter 2.800 kr.  
studerende, se iDAs hjemmeside

hotel se iDAs hjemmeside

tilmelding  iDA-hjemmeside: 
http://ida.dk/event/311857  
senest torsdag den 13. november

kontakt birgitte magner-egeberg  
bme@ida.dk 
tlf. 3318 4646

torsdag  
den 27. november 2014
09.00 – 09.50 registrering og morgenmad

09.50 – 10.00 velkomst 

 v/ ordstyrer vicedirektør torben Mogensen,  
hvidovre hospital

10.00 – 10.30 Åbning af konference 

 v/ sundhedsminister Nick hækkerup

10.30 – 11.10 sundhedsteknologi og effektivitet
 faglighed og tværfaglighed, forskning, udvikling/ud-

fordringer i forhold til implementering af ny sundheds-
teknologi 

 v/ klinisk professor, klinikchef MD DMSc Liselotte  
højgaard, Rigshospitalet

11.10 – 11.30 Pause

11.30 – 12.00 hvordan fastholder københavns Lufthavne sin 
position som europas mest effektive lufthavn

 Inspiration fra en anden branche – teknologiunderstøt-
tet effektivitet, sikkerhed, kundetilfredshed mv. Opera-
tionel optimering, kreativitet og høj kundetilfredshed

 v/ afdelingsleder Kasper hounsgaard, Planning &  
Analysis, Københavns Lufthavne

12.00 – 12.30 Paneldebat med formiddagens 2 indlægsholdere 
og kontorchef nanna skovgaard, ministeriet for 
sundhed og forebyggelse

 v/ ordstyrer torben Mogensen

12.30 – 13.30 frokost

13.30 – 15.00 Workshop A: byggeri, design og teknologi
 Nudging og øget patientsikkerhed. hvordan sikrer vi 

gennem designløsninger og teknologi, at understøtte 
den ”rigtige” adfærd, og gøre det nemt og logisk at 
gøre det rigtige. Det gælder for både patienter, pårø-
rende og personale

 facilitatorer: 
bitten Munk Warmdahl, projektchef, COWI A/S, 
Anette heidi Sebök, senior projektchef, Rambøll A/S

 Workshop b: hvad betyder emc for fremtidens 
hospitalers sikkerhed?

             hvordan håndteres brugermønstre og ny teknologi, så 
det ikke skaber ødelæggende signaler på hospitalet 
(EMC – Electromagnetic compatibility)

 facilitatorer: 
Pernille Walløe, markedschef, Grontmij A/S 
Kjeld Grønbech, formand for IDA-Sundhedsteknologi

 Workshop c: hospitalslogistik og fremtidens  
patientforløb 

 Sammenhæng mellem byggeri, teknologi, arbejds- 
processer, patientforløb og medarbejdere 

 facilitatorer:  
helle Susanne Olsen, projektchef, MOE A/S,  
Michael Møller, markedschef hospitaler, Alectia A/S

15.00 – 15.30 kaffepause

15.30 – 16.15 innovation og nytænkning i Lego byggeri
 LEGO er kendt for deres innovative og kreative løs-

ninger, men hvordan afspejler det sig i den måde de 
bygger på? hør om tanker, metodik og den nye store 
udstillingsbygning LEGO house

 v/  Sr. Project Manager Lars Dithmer, CfAC Project 
Management LEGO house 

17.00 –  reception med politisk tale, tapas og vin

fredag  
den 28. november 2014
08.30 – 09.00 morgenmad

09.00 – 09.15 refleksioner

09.15 – 10.00 hospitalsbyggeri, kultur og organisering
 hospitalsbyggeri, arbejdsprocesser, organisation, 

kultur og anvendelse af ny teknologi. Grundlag for 
at skabe bedre kvalitet, effektivitet, arbejdsmiljø og 
patientsikkerhed. får vi de forventede gevinster med de 
nye hospitalsbyggerier – forudsætninger og krav

 v/ sundhedspolitisk direktør Erik Jylling,  
Danske Regioner

10.00 – 10.30 fra god til world class – uden at det koster
 Nye løsninger med medicoteknologi og OPI løsninger

 v/ direktør Peter huntley, Medicoindustrien 

10.30 – 10.45 Debat og spørgsmål

10.45 – 11.15 kaffepause 

11.15 – 12.00 teknologiudvikling og forskning  
– hvilke perspektiver ser vi?

 teknologiudvikling og teknisk forskning bliver en stadig 
større del af dagligdagen på moderne hospitaler både 
hvad angår diagnostik, behandling og drift. hvad gør  
vi på Dtu og hvad ligger lige om hjørnet?

 v/ koncerndirektør Niels Axel Nielsen, Dtu 

12.00 – 12.15 tak for denne gang

12.15 –  sandwich, frugt og vand


