
SEMINAR

Hospitalsbyggeri 
er andet end mursten!
Innovation, effektive sammenhængende patientforløb, organisering, 

ledelse og strukturer – få inspiration viden og spændende vinkler

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 9.00 – 16.00 

på Aarhus Universitetshospital i Skejby, 

Auditorium A, indgang 6, stuen, 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N



      

Forord

Vi nærmer os, at flere at de store hospitals-

byggerier i Danmark skal ibrugtages og den 

røde snor klippes over. Hospitalsbyggerier er 

meget andet end nye mursten. Hvis kvalite-

ten, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og effek-

tiviteten skal forbedres i de nye byggerier, 

kræver det et større og mere bredt fokus 

med ledelsesmæssig kraft og opbakning.

Der er store forventninger til de nye bygge-

rier, fra både patienter, borgere, ansatte og 

politikere. Men alle disse gevinster bliver 

alene realiseret, hvis vi har fokus på arbejds-

processer og kultur, både mellem enheder, 

sektorer, faggrupper og specialer. 

Når hospitalsbyggerier bygningsmæssigt er 

færdig, med el og ventilation og afleveret 

af byggeorganisationen, skal de naturligvis 

tages i brug. Overgangen fra nyt byggeri til 

klinisk ibrugtagning er ikke altid lige nemt 

og kan give udfordringer – alt skal være klar 

og spille sammen - IT, logistik, tekniske in-

stallationer, udstyr, hygiejne, roller, rumfunk-

tioner, design og meget andet.

Her på vores vinterseminar i DSS har vi 

netop fokus på hospitalsbyggeri, der ikke 

handler om mursten, men alt det andet og 

indbyrdes relationer. Så arbejder du på en 

eller anden måde med organisering, ledelse, 

hospitalsbyggeri, logistik, patientforløb, 

innovation, hospitalsflytteri eller noget midt 

imellem, så mød frem til en spændende dag 

med både indlæg og mulighed for netværk.  

Vi glæder os til at se dig til DSS seminar. 

Kursusudvalget

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet



      

Program for seminar

Ordstyrer: Vicedirektør Beth Lilja, Sjællands Universitetshospital 

 9.00  Tjek ind, kaffe, te og rundstykker i foyeren

 9.30  Velkomst 

 v/ ordstyrer Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

 9.40   Nye patientforløb, bedre kvalitet, patientsikkerhed, effektivitet  

og sammenhængende patientforløb i de nye hospitalsbyggerier 

 v/ Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark

10.10  »Vi sidder bare her« – at skubbe til sundhedsvæsenet med innovation 

 v/ Henrik Schødts, projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland

10.40  Nye strukturer, organisering, arbejdsprocesser i nyt hospitalsbyggeri i helikopterperspektiv 

 v/ Svend Særkjær, regionsdirektør, Region Nordjylland

11.10  Debat og spørgsmål

11.25 Pause

11.45   Nye arbejdsmåder, kultur og ledelse, der imødekommer ændringerne

 v/ Jan Nielsen, klinikchef, Klinik Diagnostik Center, Aalborg Universitetshospital

12.15  Frokost i kantinen – ta’ selv buffet 

13.15   Fokus på ledelse i forhold til ny teknologi, der understøtter patientforløb og kvalitet, oplevelse 

og trivsel – hvad kan teknologi og teknik bidrage med i forhold til Det Nye Børneriget? 

 v/ Bent Ottesen, professor, Rigshospitalets Børnecenter Juliane Marie Center 

13.45   Nyt hospitalsbyggeri – er det klar til klinisk drift? – udfordringer, løsninger og erfaringer 

 v/ Nicholas Olejas, projektleder/bygherrerådgiver, diplomingeniør, Nirás 

14.15  Kaffe, te, eftermiddagskage i foyeren

14.45  Inddragelse og ledelse, forventninger til nye rammer – hvordan får vi inddraget medarbejdere, 

patienter og borgere i det nye byggeri på den rigtige måde? 

  v/ Torben Kyed Larsen, anlægschef, Region Syddanmarks »Projektorganisation for byggeri«

15.15  Arbejdsprocesser, innovation og ledelse i en lufthavn  

contra hospital med fokus på nyt byggeri – kan det sammenlignes? 

 v/ Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavn / tidligere projektdirektør, Hvidovre Hospital 

15.45 Opsamling og tak for i dag!
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Praktiske oplysninger

Tid
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 9.00 – 16.00

Sted
Aarhus Universitetshospital, Skejby

Auditorium A, indgang 6, stuen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Arrangør
Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Yderligere information
Seminarets faglige del: kontakt venligst formand for DSS  

kursus- og uddannelsesudvalg, Michael Møller, 2960 0618

Seminarets praktiske del: kontakt venligst DSS sekretaria-

tet, Birgitte Bach, 7844 1102

Deltagere
Seminaret er tværfagligt og henvender sig til aktører i 

sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på 

alle niveauer samt sundhedsfaglige personer og personer 

med interesse for sundhedsbyggeri. Oplæggene retter sig 

mod hospitaler, psykiatrien, primærsektoren, praktiseren-

de læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, 

organisationer og styrelser.

Deltagergebyr
DSS-medlemmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.495 kr.

Ikke-medlemmer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.995 kr. 

Tilmelding
Tilmelding foretages via internettet på www.dssnet.dk

Tilmelding skal ske senest mandag den 19. februar 2018  

(tilmelding er bindende). Såfremt du skulle blive forhindret, 

er du velkommen til at finde en stedfortræder til pladsen.

Sekretariat
Tlf. 7844 1102 – E-mail: info@dssnet.dk

DSS’s nuværende website har efterhånden nogle år på ba-

gen, men i januar 2018 er der nyt på webfronten. DSS får 

et nyt website, som bl.a. er lettere at bruge fra mobiltele-

foner og vil gøre det muligt at læse artikler fra tidsskriftet 

direkte på sitet. Sideløbende skrues der op for DSS’s til-

stedeværelse på LinkedIn og de elektroniske nyheds-

breve, der fremover vil udkomme hver tredje uge.

Vi ses på www.dssnet.dk!

N Y T  W E B S I T E  P Å  V E J 

https://www.dssnet.dk


