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CENTER FOR SUNDHED I HOLSTEBRO ER KÅRET SOM  
ÅRETS SUNDHEDSBYGGERI 2018 

 
Nohrcon har netop kåret det nye, indbydende sundhedscenter i Holstebro som Årets 
sundhedsbyggeri på konferencen ”Fremtidens sundhedsbyggeri 2019” foran fire andre 
nominerede projekter. En offentlig afstemning og en fagjury afgjorde tilsammen, hvem der 
vandt prisen.	Juryen fremhævede bl.a. det høje, kommunale ambitionsniveau, som har givet 
mulighed for at bygge et samlet og imødekommende sundhedstilbud af høj kvalitet. Formand 
for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, Jens Kristian Hedegaard, er stolt over 
prisen – og sundhedscenteret, som har fået mange positive reaktioner fra gæster og borgere. 
 
 

HOLSTEBROS FUNKLENDE STJERNE TOG SEJREN 
Nohrcon satte igen i år fokus på de gode eksempler på byggeri 
og indretning af hospitaler, plejeboliger og sundhedscentre på 
konferencen ”Fremtidens sundhedsbyggeri”, hvor det nye, 
stjerneformede Center For Sundhed i Holstebro løb med den 
prestigefulde pris for Årets sundhedsbyggeri 2018. 
 

Centeret er et sundhedstilbud i Region Midt og Holstebro 
Kommune, der både favner private klinikker, akutfunktioner til 
psykiatri – og om få år udvalgte hospitalsfunktioner. 
Sidste gang gik prisen for Årets sundhedsbyggeri til et 
plejecenter i Randers, men i år skulle vinderen findes iblandt 
sundhedscentre, et sygehus, og en såkaldt demenslandsby.  
 
 

DISSE 5 PROJEKTER VAR NOMINERET TIL PRISEN: 
• Center for Sundhed, Holstebro 
• Demenslandsbyen Tornhøjhaven, Aalborg 
• Nyt Psykiatrisk Center, Skejby 
• Seniorboligerne i Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
• Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovre 

 

En kompetent fagjury med uafhængige eksperter i byggeri og indretning af hospitaler, plejeboliger og 
sundhedscentre vurderede alle de forslag, Nohrcon modtog i den indledende fase, og nominerede 5 projekter, 
som blev sat til offentlig afstemning, der sammen med juryens stemmer afgjorde hvilket projekt, der skulle kåres. 
 
 

FAGJURYEN UDTALTE BL.A. FØLGENDE OM CENTER FOR SUNDHED I HOLSTEBRO:  
"Smuk, fleksibel ramme om en bred vifte af sundhedstilbud. Det er lykkedes at skabe adskilte enheder med et samlende 
midtpunkt, som både offentlige og private, akutte og dagligdags sundhedstilbud og psykiatri vil kunne se sig selv i. 
Meget smuk løsning, hvor alle funktioner bliver ligeværdige." 
"Højt kommunalt ambitionsniveau har givet mulighed for at bygge et samlet og imødekommende sundhedstilbud der 
fremstår udført i god kvalitet. Klart logisk overskueligt indefra. Det centrale rum medvirker til en klar intuitiv way-finding." 

 
SE MERE PÅ NÆSTE SIDE! 

 

FAKTA OM KÅRINGEN: 
- 2. gang Nohrcon uddeler prisen 
- Jury vurderer indkomne forslag og nominerer 5 
- Offentlig afstemning om de 5 projekter 
- Vinderen kåres på konferencen d. 8. maj 

 
TEAMET BAG SUNDHEDSCENTERET: 

- Bygherre: Holstebro Kommune 
- Arkitekt: Arkitema Architects (Totalrådgiver) 
- Landskabsarkitekt: Arkitema Urban 
- Ingeniør: Niras 
- Integreret kunst: Pernille With Madsen 

 
FAKTA OM VINDERPROJEKTET: 

- Projekt afsluttet: 2018 
- Type: Nybyggeri 
- Areal: 13.200 m² 
- Anlægssum: 155 mio. kr. 



	
 
 

ET NYT, SMUKT SAMLINGSPUNKT FOR HELSE OG LOKALSAMFUND 
Center for Sundhed i Holstebro er et foregangseksempel ift. sammenlægning af kommunale, regionale og private 
sundheds- og helsefunktioner under samme tag, så de kan drage nytte af hinanden med forstærket, tværfaglig 
synergi. I planlægningen af sundhedscentret er der blevet lagt stor vægt på at inddrage borgere, 
interesseorganisationer og lokale vidensinstitutioner, hvilket har bidraget til det arkitektoniske udtryk og den gode 
modtagelse, sundhedscenteret har fået i lokalsamfundet efterfølgende. Masser af naturligt lys og kunst indgår i 
den helende arkitektur, som understøtter helsen i huset på forbilledlig vis. 
 
 

JENS KRISTIAN HEDEGAARD, FORMAND FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I HOLSTEBRO 
KOMMUNE, UDTALER EFTER KÅRINGEN: 
”Vi er meget stolte over prisen og vil gerne sige tak til alle, der stemte på Center for Sundhed. Vi ser udnævnelsen som et 
skulderklap for et meget højt ambitionsniveau hos region og kommune. Byggeriet er virkelig noget, folk lægger mærke til. 
Når der er rundvisning, får vi mange positive reaktioner, hvor gæster og borgere både er overraskede og benovede over 
bygningens fremtoning, funktioner og kvaliteter. Selv om det et er lyst rum, fremstår det ikke klinisk. Det er flot og stort, 
men også imødekommende og overskueligt.” 
 
 

BIRGITTE GADE ERNST, PARTNER OG FORRETNINGSOMRÅDECHEF FOR SUNDHED, DANMARK I 
ARKITEMA ARCHITECTS, UDTALER: 
Vi er glade og stolte over at modtage prisen for Årets Sundhedsbyggeri. Det betyder meget for teamet, for tegnestuen og 
for dansk arkitektur generelt, at Nohrcon med en sådan pris holder fanen højt, og sætter fokus på arkitekturen. Vi stiler 
altid efter, at vores arkitektur skal gøre en forskel for de mennesker, der arbejder og opholder sig i den, og vi har haft 
fokus på, at borgerne skal føle sig godt taget imod, både når de ankommer til bygningen og når de bevæger sig rundt i 
huset. Helende arkitektur er vores mantra, og det er vi glade for at se udfolde sig i Holstebro. En stor tak til Holstebro 
Kommune, Region Midt, Niras og Pernille With Madsen, med den fine integrerede kunst, for det gode samarbejde. 
 
 

700+ STEMTE I ALT! ROSERNE TIL SUNDHEDSCENTERET I HOLSTEBRO LØD BL.A.: 
• At træde ind i Sundhedshusets lyse lokaler giver fornyet energi. 
• Det flotteste af de fem. Har oplevet flere af stederne, og intet andet sted end Center for Sundhed kan man bruge 

flere timer på at vandre rundt og opleve nye og spændende detaljer. Det er så flot og æstetisk. 
• Et byggeri, som er et produkt af høj borgerinvolvering fulgt op af eminente professionelle kræfter, som har 

forvandlet visioner og værdier til et levende hus – hvor Sundhed i mere end én forstand er i centrum. 
• Dejligt hus at arbejde i 😊. 
• Det er et fantastisk hus at komme ind i – bygget som en stjerne – med åben forbindelse til en sportsarena. 
• Centeret er ualmindelig smukt og minder en del om Aros i Aarhus. Omgivelserne bidrager til helse og recovery 😊. 
• Meget visionært og fremsynet i indretning og organisering. 
• Utrolig smuk bygning. Lyst, indbydende og virker "rolig". Flot indrettet med kunst. 
• Det samler byen og befolkningen. 
• Det er et flot byggeri med liv, lys og glæde. Selvom det er stort, er der en fantastisk lyd. Det er så gennemtænkt. 

 
 

FLERE BILLEDER OG BESKRIVELSE AF CENTER FOR SUNDHED I HOLSTEBRO:  
- På Arkitema Architects hjemmeside her 
- Center for Sundhed i Holstebros hjemmeside 
- Arrangøren Nohrcon’s hjemmeside og selve konferencesiden 
 
 

NOHRCON PRESSEKONTAKT: 
Peter Green Melgaard, kommunikations- & marketingansvarlig, tlf.: 60 15 71 15, e-mail: pm@nohrcon.com 
Ida Kamp Holmstrøm, konferenceansvarlig, tlf.: 45 28 74 71 75, e-mail: ih@nohrcon.com 
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