
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MØTE I TEKNOLOGIRÅDET 

 
 

Tid: 09.06.08 kl 1000 til 1530 
Sted: Teknologirådets lokaler, Prinsens gt 18 
 

 

Tilstede: Ingvild Myhre, Jon Bing, Ola Dale, Edel 
Elvevoll, Ragnar Fjelland, Gudleiv Forr, Randi 
Haakenaasen, Elisabeth Harstad, Alf Holmelid, Liv 
Lunde, Edina Ringdal, Carsten Tank-Nielsen 
 
Forfall: Shahzad Rana, Camilla Schreiner, Silvija Seres 
 
Fra sekretariatet møtte Tore Tennøe, Jon Fixdal, 
Christine Hafskjold, Åse Kari Haugeto, Jon Magnar 
Haugen og Kari Laumann 

 

  
  
  
 
Forslag til referat:  
 
Vedtakssaker 
V-sak 04.08  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 
V-sak 05.07  Godkjenning av referat 
Referat fra møte 11. februar 2008 ble godkjent. 
 
V-sak 06.07 Prosjektforslag: World Wide Views on Global Warming 
 
Drøftingssaker 
D-sak 05.08 Teknologirådets kommunikasjonsstrategi 
 
D-sak 06.08 Konklusjoner fra prosjektet "Matens klimaspor"  
 
D-sak 07.08 Fremtidens sykehus 
 
Fremtidens sykehus 



 
Det bygges stadig nye sykehus i Norge.  Ny teknologi og nye behandlingmåter endrer rammer 
for sykehusbygg og sykehusdrift.  Kortere behandlingstid, mer tverrfaglig behandling, og 
behandling i økt grad utenfor sykehusets vegger, er noen av trendene som følger med den 
medisinske og teknologiske utviklingen.   Hvordan byggene utformes har mye å si for 
sykehusdriften og for den behandlingen pasientene får. Samtidig vokser stadig folks 
forventinger til hva sykehusene og helsevesenet skal kunne utføre. Aldri før har vi vært så 
friske, og levd så lenge som nå.  Og aldri før har det blitt brukt så mye penger på helsevesenet 
som nå. 
 
Hvordan planlegge for fremtidens sykehus med kjente og ukjente parametere innenfor  

• medisin- og teknologiutvikling  
• endrede pasientbehov 
• endrede forventninger og økonomisk vilje. 

 
I Østfold skal det bygges nytt sykehus i 2012. I Trondheim har deler av nye st. Olavs hospital 
allerede åpnet. 
 
Svein Andreassen holdt innlegg om en prosess i Østfold som ennå er i startfasen, der visjoner 
må utarbeides og ansatte må mobiliseres.  Vi fikk presentert en del av den virkeligheten man 
kan se for seg fremover, med endring i behov for ulike pasientgrupper, samt utvikling av ny 
teknologi.  Andreassen understreket viktigheten av å tørre å planlegge for fremtiden og ikke 
for nåtiden.  
 
Ola Dahle har på nært hold fulgt prosessen som har pågått i årevis i Trondheim.  Det har vært 
mange faser; fra visjoner til konkretisering, kamper, omkamper, m.m.. Dahle ga et innblikk i 
kompleksiteten, men også hvordan man har klart å bli enige om ganske vesentlige endringer 
på enkelte områder.  Dahle understreket viktigheten av ha gode visjoner i bunnen av en slik 
omfattende prosess. I tillegg fikk vi innblikk i hvor viktig, men også vanskelig det er å måtte 
ha med ulike brukergrupper og interessenter i planleggingen. 
 
Kommentarer etter innlegget viste at det temaet svært interessant, også for Teknologirådet. 
Ved planlegging av et nytt sykehus, er teknologiutviklingen sentral, og det er viktige politiske 
og verdimessige spørsmål som skal avveies.   
 
 
D-sak 08.08 Idéinnsamling 2008  
 
Orienteringssaker 
O-sak 03.08 Pågående prosjekter 
Fremtidens transport i by (Tromsø)  
Biodrivstoff – møte 22. mai 
Europeisk samarbeid: EPTA og OECD 
PRISE 
Radikal klimaomstilling i Norge 
Fremtidens alderdom 
Nanoteknologi 
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