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09.45    Kaffe/te, frukt, mingling

10.00    Velkommen 
              Geir Hansen, professor, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU 
            
10:10    «St. Olavs hospital: Grunnleggende, helsebringende kvalitet.» 
              Ragnhild Aslaksen, Sjefsarkitekt St. Olavs Hospital
              Om arkitektur og helse. Nybygde St. Olavs Hospital mottok i år sju av  ti prestisjefylte priser under en verdenskongress for 
              helsearkitektur i Toronto, Canada. Aldri har ett byggeprosjekt kapret så mange priser på en gang.  

10.45    Kaffepause 

11.00    «Boligens betydning for helse og velferd: Hva er egentlig helse, og hvorfor er det viktig at alle har et godt sted å bo?»
              Marianne Nilsen Kvande, stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap + Senter for helsefremmende forskning HiST/
              NTNU. Professor Riina Kiik, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU

11.30   "Ny teknologi og nye tjenester»  
              Geir Jacobsen, Spesialrådgiver, Innovasjon Norge
              Innovasjon i omsorgssektoren; Utvikling av helhetlige omsorgsløsninger skal besvare etterspørsel etter ny teknologi og nye tjenester i   
              omsorgssektoren.

12.00    Lunsjbuffet i Palmehaven 

13.00    «Dialog skaper framtidsrettede helse- og omsorgsbygg» 
               Hilde Sætertrø, Prosjektleder, NHO Trøndelag
               Hvordan offentlige oppdragsgivere kan samhandle med leverandører og fagmiljø for å bli bedre bestillere. Program for           
               Leverandørutvikling har i flere år jobbet med å fremme en dialog-metodikk i offentlige anskaffelser som stimulerer til innovasjon.

13.30   «Kommunen som tjenesteyter og byggherre»
              Fride Dahl, rådgiver, rådmannens fagstab i Trondheim kommune 
              Utfordringer sett fra et kommunalt perspektiv
              
14.00   Kaffepause 

14.15    Presentasjon av tre av årets masteroppgaver 
     - Anne Charlotte Moe:  "Fasilitetsstyring i fremtidens sykehus»           
 - Carl Henrik Graff: "Risikostyring i plan- og reguleringsprosessen"
                - Nicolas Brun Lie Knudtzon: "Verdi for eier av et eiendomsselskap - Strategi, portefølje og enkelt-eiendom"
            
15.30   Prisutdeling til beste masteroppgave 2014 av NfN (Norsk Nettverk for næringseiendom)
               NfN er et faglig nettverk innen forvaltning, drift og utvikling av næringseiendom med tilhørende støttefunksjoner for kjernevirksomheten (FM).  
               Hovedformålet er å bidra til utveksling av kunnskap og erfaringer, og NfNs viktigste virksomhet  er registrering  av nøkkeltall og benchmarking mellom  

               medlemmene. NfN deler årlig ut et stipend til studenter innen eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU som har gjort seg særlig fortjent til det. 

16.00   Slutt for dagen                                                          P Å M E L D I N G   innen 27. oktober til metamorfose@ntnu.no
                        

           

Et utvidet helsebegrep

                        Torsdag 6. november 2014   
 
                    Britannia hotell

NTNU  Senter for Eiendomsutvikling og -forvaltning  inviterer til 

Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning
www.ntnu.no/metamorfose
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