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Frem mod 2025 vil andelen af ældre stige og lægge et øget pres på 
plejehjemmene og deres kapacitet. 

De kommende demografiske ændringer i Danmark vil kræve nye, kreative og 
mere moderne løsninger end hidtil, for at opretholde og optimere 
serviceniveauet efter de ældres behov.

I temaugen vil landets førende eksperter fylde dig med inspiration til og viden 
om, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer til fremtidens ældre. 

VELKOMMEN TIL
VORES TEMAUGE

Nohrcon er en privatejet og uafhængig 
virksomhed, specialiseret i udvikling og 

afholdelse af kurser, konferencer og 
studieture. Vi afholder hundredvis af 
arrangementer om året i Danmark, 

Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig.
Vores mål er et hjælpe dig med den
helt rigtige viden og de allerbedste 

værktøjer, så du er bedre rustet i dit 
arbejdsliv. Det er til gavn for dig, din 

virksomhed og samfundet.

OM NOHRCON 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Med venlig hilsen
Team Nohrcon

Billede: Hornbækhave Plejecenter - nomineret til Årets sundhedsbyggeri 2022
Kilde: JJW Arkitekter. Foto: Torben Eskerod



NOHRCONS TEMAUGE OM
BYGGERI OG INDRETNING 

AF PLEJEBOLIGER 2022

På konferencen vil du bl.a. blive klogere på emner 
som: Hvordan design af plejeboligers udeområder 
kan understøtte de ældres behov // Hvordan 
fremtidssikrede plejeboliger kan øge livskvaliteten for 
den enkelte // Hvordan cirkulær arkitektur og 
bæredygtighed kan kombineres i opførslen af 
demensvenlige plejehjem

De udvalgte arkitekter, ledere og forskere deler ud af 
deres erfaringer og tanker fra processen før, under og 
efter det færdige resultat er taget i brug i praksis.

Den 16. november // København

5.499 DKK ekskl. moms 

På årets studietur vil vi besøge udvalgte, topmoderne 
og spændende byggerier. De giver alle hvert deres 
bud på plejeboliger, der matcher brugernes behov 
med innovative, fremtidssikre løsninger på 
problematikkerne inden for plejeboligområdet.

Du vil blive vist rundt af arkitekterne bag projekterne 
og blive inspireret af de unikke byggerier.

Den 15. november // København 

3.999 DKK ekskl. moms

EARLY BIRD:

Tilmeld 3, 

betal for 2 

til d. 12/10!

STUDIETUR
TIL NYE OG 

OMBYGGEDE 
PLEJEBOLIGER

KONFERENCE
OM FREMTIDENS 

PLEJEBOLIG



16/11: KONFERENCE
FREMTIDENS 
PLEJEBOLIG
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VELKOMST 

OPLÆG PRÆSENTERES SNAREST

KAFFEPAUSE

SENIORBYDEL MED PLEJEHJEM, SENIORBOLIGER OG LÆGEHUS I ESBJERG

Se heleprogrammet online

FROKOST

SÅDAN SER HELENDE PLEJE- OG DEMENSVENLIGE BOLIGER PÅ ISLAND UD

AFSLUTNING
Ret til ændringer forbeholdes. 

DEMENSVENLIGE UDEOMRÅDER

NYT DEMENSPLEJECENTER PÅ VEJ I HEDENSTED

BRUGERINDDRAGELSE PÅ NYT PLEJEHJEM I KERTEMINDE

KAFFEPAUSE

OPLÆG PRÆSENTERES SNAREST

Scandic Spectrum
Kalvebod Brygge 10,
KBH V

Pris
5.499 DKK
ekskl. moms 

Tilmelding
www.nohrcon.dk 



DAGENS
TALERE

Mette
Nymann

Arkitekt, partner og 
bæredygtighedsleder // 

LOOP architects

På Nohrcons årlige konference om fremtidens 
plejeboliger vil vores eksperter indenfor byggeri og 
ældrepleje opdatere dig på den nyeste, faglige viden og 
dele deres egne erfaringer med fremtidssikre løsninger, 
som du kan tage med hjem og implementere i dine egne 
fremtidige projekter.

Du bliver gennem en masse konkrete eksempler klogere 
på, hvordan fremtidens plejebolig ser ud. Her er nogle af 
de inspirerende eksperter, der vil fortælle dig om ældres 
fremtidige behov, og hvordan vi skaber fysiske rammer, 
der også er attraktive langt ud i fremtiden.

EARLY BIRD:3 FOR 2-RABATINDTIL 12/10!

Tanja Bettina 
Schmidt

Kristine 
Nielsen

Arkitekt og specialkonsulent 
// Syddansk 

Sundhedsinnovation

Post.doc. // Institut 
for Idræt og 
Biomekanik, 

Syddansk Universitet

Louise 
Villensteen Toft

Arkitekt og partner // 
GPP arkitekter



15/11: STUDIETUR
TIL NYE OG 
OMBYGGEDE PLEJEBOLIGER

Lindehaven Plejehjem
2

3

4

1

Vi besøger fire spændende plejeboligprojekter i løbet af dagen 
som optakt til konferencen dagen efter.

Rundvisning ved Camilla Heering, partner, arkitekt, 
sygeplejerske, ERIK

Det nye plejehjem i Hornbæk består af tre gårdhavehuse, 
der hver omslutter en indre gårdhave. Gårdhaven tilbyder 
trygge, skærmede oplevelser for beboerne. Plejehjemmet 
var nomineret til ”Årets sundhedsbyggeri 2022”.
Rundvisning ved Lars Andersen, arkitekt og partner og 
Janne Sælan Halskov, arkitekt, JJW Arkitekter Billeder: 

Grønttorvet, illustration: Front Arkitekter
Lindehaven, kilde: ERIK

Bavne Ager, kilde: OK-Fonden
Hornbækhave, foto: Jesper Pildal Hansen, kilde: JJW Arkitekter

Plejehjemmet ligger side om side 
med fleksible seniorboliger og et 
seniorbofællesskab med hjælpe-

muligheder. Så man har mulighed 
for at blive i sin private bolig livet ud. 

Rundvisning ved Anders Münchenberg
projektleder, OK-Fonden

Nybygget DGNB-Guld-plejehjem på Frederiksberg 
med plads til 125 beboere. Plejehjemmet deler 
uderum med de nærliggende handicapboliger, 
ungdomsboliger, almene ældreboliger og botilbud.

Grønttorvet Friplejehjem
Topmoderne DGNB-certificeret plejehjem med 

spa, træningssal, frisørsalon og fodterapi for 
de ældre. En stor del af materialerne er 

genbrug fra den tidligere industriejendom.

Bavne Ager Friplejehjem

Rundvisning ved Rune Ulrik Madsen 
arkitekt og indehaver, Front Arkitekter

Hornbækhave Plejecenter



KURSUS I BÆREDYGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

KONFERENCE OM FREMTIDENS HOSPITAL 2022

Se alle
arrangementer på 

www.nohrcon.dk

ANDRE
ARRANGEMENTER

Har du længe drømt om at gøre din byggepraksis mere grøn? På dette 
kursus om bæredygtigt byggeri bliver du på bare én dag klædt på til at 
lave grønne omstillinger i dit arbejde i bygge- og anlægsbranchen

Den 17. november // 
København 

4.999 DKK //
ekskl. moms

CERTIFICERING i ENTERPRISERET AB 18 & ABR 18

34.999 DKK //
ekskl. moms

Den 1. februar - 10. maj //
København 

På kun 7 kursusdage bliver du ledt hele vejen gennem 
byggeprojektet med fokus på de nye strukturer i AB 18 og ABR 18 til 
kontraktmæssige detaljer – sat i relation til de udfordringer, du 
sidder med i praksis. Afsluttes med certificeringstest.

Den 17. november // 
København 

5.499 DKK //
ekskl. moms

Hvilke udfordringer står projekterne over for lige nu? Hvilke erfaringer 
kan vi lære af ift. planlægning af byggeriets faser, projektstyring, 
totaløkonomi, indretning og arealudnyttelse? Få alle svarene på denne 
konference – en del af vores Temauge om fremtidens sundhedsbyggeri.



PRØV OGSÅ VORES GRATIS LÆRINGSSPIL:

Udbudsspillet.dk ///   AB18spillet.dk

www.nohrcon.dk


