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Anvendelse av påskjønnelse «NFN-prisen 2014» til beste Master innen fagområdet 
Eiendomsutvikling og forvaltning 2014: "Fasilitetsstyring i fremtidens sykehus". 
Tildelt på NTNUs Bransjedag, Trondheim, 6. november 2014. 

 
Aller først ønsker jeg å takke for «NfN-prisen 2014». Den har bidratt til en ekstra oppmerksomhet 
både rundt oppgaven og min nåværende stilling ved det nye Østfoldsykehuset, og ikke minst er 
den en inspirasjon til fortsatt faglig utvikling og fordypning! 
 
Jeg har brukt god tid til å bestemme meg for å være sikker på at «NfN-prisen 2014» kommer til 
god anvendelse. Det faglige fokuset vil være fremtidige samarbeidsformer mellom FM i 
helseforetak og andre aktører. Dette er et område som, vi i Norge, ikke har bred eller dyp erfaring 
med – derfor enda mer spennende! Inspirasjon og kunnskap hentes derfor fra private aktører og 
på internasjonale arenaer. Hovedfokuset er selvsagt FM innenfor sykehus slik at jeg løpende 
høster til egen utvikling i jobben. Jeg er sikker på at vi (Helseforetak) har mange mulige 
samarbeidsformer vi kan være en part i, bare vi tar steget! 
 
Jeg ser derfor for meg at jeg benytter «NFN-prisen 2014» til å delta på fagkonferanser innenfor 
temaene joint-venture, outsourcing, samarbeidsallianser, partnerskap, samarbeidsselskap med 
videre – både nasjonale, nordiske og internasjonale. I tillegg ønsker jeg å invitere meg selv til 
aktuelle aktører som har satset på nye samarbeidsformer. «NFN-prisen» blir benyttet i perioden 
2016-2017 da flere aktuelle fagkonferanser dessverre er sammenfallende med en viktig periode på 
jobben – åpning av nytt Østfoldsykehus (90 000 BTA) i år.  
 
Ser frem til å høre fra Dere.  
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