Scandic Havet Bodø 02. – 03.5.2018
Program og konferanseinformasjon

Fremtidige
helsetjenester
for
et godt miljø
sett fra nord

Scandic Havet

Hvordan finne frem i Bodø sentrum
•Fra jernbanen – 10 min å gå, evt. taxi

•Scandic Havet

•Helse Nord RHF

•Fra flyplassen – 15 min å gå, evt. taxi

© Helse Nord RHF

Program 2. mai
11.30-12.30

Lunsj

12.30-13.00

Åpning av konferansen, praktisk informasjon og sikkerhet v/møteleder
Velkommen til Helse Nord v/administrerende direktør Lars Vorland

13.00-13.45

Det grønne skiftet – v/ Helse- og omsorgsdepartementet

13.45-14.15

Bodø etter ny flyplass - en grønn kommune – hvordan kan det påvirke folkehelsen
v/Gøran Raade –Andersen, folkehelsekoordinator, Bodø kommune

14.15-14.45

Pause

14.45-15.15

Klimaplanlegging for folkehelsen
v/ Katrine Erikstad, seksjonsleder plan og miljø, Nordland fylkeskommune

15.15-16.15

Miljøvirkninger fra spesialisthelsetjenesten. Fornyelse av sykehusene i Nord-Norge. Virkninger for energibruk og
miljøutslipp. Oversikt v/Tor-Arne Haug, direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF
Konkrete eksempler:
• Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset v/Espen Suhr, prosjektansvarlig Finnmarkssykehuset HF
• Nytt PET-senter, pasienthotell og A-fløy i Tromsø, planer for Nye Narvik sykehus v/utbyggingssjef Tor-Arne
Hanssen

16.15-16.45

Pause med litt å bite i

16.45-17.45

Det grønne helseforetaket - Nordlandssykehuset HF
• Nordlandssykehuset: Jordvarme i Lofoten og sjøvannspumpe i Vesterålen v/Bernt Toldnes, drifts- og
eiendomssjef
• Forbedringer – et eksempel: Gjenbruk av behandlingshjelpemidler og medisinteknisk utstyr – en presentasjon
av en hovedoppgave v/Gunn-Kristin Hanssen Ringdal og Sissel Eggen

17.45-18.30

Besøk foajeen Nordlandssykehuset Bodø – gammelt og nytt i skjønn forening v/Terje Winther, prosjektleder
prosjektering somatikk Bodø
Middag med underholdning: Økologisk mat fra hotellet og underholdning v/Halvdan Sivertsen, artist
Toastmaster: Intern fra Helse Nord

20.00-22.30

Program 3. mai
08.30-09.15

Protecting health in Europe from climate change. How can this be enhanced by including climate
change in national health programming and creating climate resilient health systems. By/Dr.
Vladimir Kendrowski/WHO (World Health Organisation)

09.15-10.00

Todelt innlegg:
1) Hva er miljøvirkningene av pasientreiser og hvilke forbedringer kan vi oppnå v/Nils Bie
Normann, rådgiver
2) Pasientreiser med elektriske fly – er det mulig i nær fremtid? v/Jan Otto Reimers, Green
Future AS
Miljøstøy og helse. Hvordan påvirker miljøstøy, og særlig trafikkstøy, folks helse. Hva koster dette
samfunnet og hvordan kan vi forebygge?
Ved Krister Aune Teigen, Lege i Spesialisering ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

10.00-10.45

10.45-11.15

Pause med litt å bite i – tid til utsjekking fra hotell

11.15-12.30

Todelt innlegg:
1) «15 trender som forandrer alt» - om hvordan globale miljørelaterte megatrender er i ferd med /
vil komme til å forandre svært mye av hvordan livene våre leves i dag.
v/fagsjef Runa Haug Khoury og seniorrådgiver Erlend Johansen, Bellona
2) Maritim elektrifisering og tilknyttet næringsutvikling. Skipsfartens miljøpåvirkning, spesielt i et
langstrakt land som Norge med betydelig båttrafikk, også til pasienttransport.
v/seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen, Bellona

12.30-12.40

Avslutning og veien videre v/møteleder.

12.40-

Lunsj
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