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I årets temauge stiller vi skarpt på byggeri og 
indretning af fremtidens hospital og sundhedshus –
og på de fysiske rammer, vi får behov for i 
fremtidens sundhedssektor.

Arrangementet om fremtidens sundhedsbyggeri 
består af en temadag om fremtidens sundhedshus, 
hvor du også kommer på studiebesøg til nye og 
ombyggede sundhedshuse – en konference om 
hospitalsbyggeri, hvor vi diskuterer de kommende 
hospitaler rundt om i landet og deler erfaringer –
og en inspirerende studietur til nye 
hospitalsprojekter, hvor de ansvarlige arkitekter 
mv. viser rundt.

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
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NOHRCONS TEMAUGE OM
FREMTIDENS 

SUNDHEDSBYGGERI 2022

Hvad er status på de store, danske hospitalsprojekter? 
Hvilke udfordringer står projekterne over for lige nu? 
Hvilke erfaringer kan vi lære af allerede nu i forhold til 
planlægning af byggeriets faser, projektstyring, 
totaløkonomi, indretning og arealudnyttelse? 

17. november // København

5.499 DKK ekskl. moms 

Tag med på en spændende studietur til nye og 
nyindrettede sygehus- og hospitalsbyggerier, hvor de 
ansvarlige arkitekter viser rundt og fortæller om de 
store projekter! Hør om de ting der fungerer godt –
men også mindre godt – i praksis!

16. november (1/2 dag) // København 

2.999 DKK ekskl. moms

EARLY BIRD:

Tilmeld 3, 

betal for 2 

til d. 12/10!

STUDIETUR
TIL NYE OG KOMMENDE 
HOSPITALSBYGGERIER

KONFERENCE
OM FREMTIDENS 

HOSPITAL

TEMADAG
OM FREMTIDENS 
SUNDHEDSHUS

Hvordan ser fremtidens sundhedshus ud, og hvilke 
funktioner skal det rumme? På denne spændende 
temadag kan du høre eksperter give forskellige bud 
på fremtidens sundhedshus og komme på 
studiebesøg til nye og ombyggede sundhedshuse.

15. november // København 

3.999 DKK ekskl. moms



17/11: KONFERENCE
FREMTIDENS 
HOSPITAL
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VELKOMST 

BRITISK STATE-OF-ART-HOSPITAL: LEEDS GENERAL INFIRMARY

PRÆSENTATION AF NYT HOSPITAL

FOREBYGGELSE AF TVISTER PÅ NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND

Se heleprogrammet online

OPLÆG PRÆSENTERES SNAREST

HELENDE ARKITEKTUR I PRAKSIS PÅ PSYKIATRISK SYGEHUS I SLAGELSE

AFSLUTNING
Ret til ændringer forbeholdes. 

STYRKER OG UDFORDRINGER VED FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

FROKOST

VISION FOR BÆREDYGTIGT HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND

IBRUGTAGNING OG INDFLYTNING I DE NYE RAMMER

ÅRETS SUNDHEDSBYGGERI ‘22: PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS I ROSKILDE

Scandic Spectrum
Kalvebod Brygge 10,
København V

Tilmelding
www.nohrcon.dk 



DAGENS
TALERE

Thorben Peter 
Høj Simonsen

Adjunkt // IT-universitetet 
København

På Nohrcons årlige konference om fremtidens 
hospital vil nogle af landets førende eksperter 
indenfor byggeri og indretning af hospitaler og 
sygehuse 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.

Her er nogle af de inspirerende eksperter, der vil 
fortælle dig om fremtidens hospitalsbyggeri.

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

Kasper Heiberg 
Frandsen

Anne Mette 
Hansen

Bygningsingeniør, 
certificeret rådgiver i 

bæredygtigt byggeri // 
Byggeri & Ejendomme, 

Region Midtjylland

Partner // Schmidt 
Hammer Lassen 

Architects

Ole 
Kongsbak

Byggechef // 
Region Hovedstaden



16/11: STUDIETUR
TIL NYE OG 
KOMMENDE HOSPITALER

Projekt på vej
2

1

Vi besøger et par spændende steder i løbet af dagen som 
optakt til konferencen dagen efter, så du kan få endnu mere 
inspiration fra konkrete projekter. OBS: Halvdagstur.

Billede: Steno Diabetes Center Copenhagen, foto: Rasmus Hjortshøj / Kilde: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Mikkelsen Arkitekter og STED

Steno Diabetes 
Center Copenhagen

– Nomineret til Årets 
sundhedsbyggeri 2022

Skandinaviens største hospital til forebyggelse 
og behandling af diabetes er et eksempel på, 
hvordan arkitektur i sig selv kombineret med 

natur kan bruges til både at behandle, 
forebygge og uddanne.

Rundvisning ved 
Daniel Illum-Davis, partner, 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Besøgssted offentliggøres snarest på 
www.nohrcon.dk  

København H
VI starter og slutter på 
Københavns Hovedbanegård

Tilmelding
www.nohrcon.dk 



TEMADAG OM FREMTIDENS SUNDHEDSHUS 2022

KURSUS I BÆREDYGTIGT BYGGERI I PRAKSIS

Se alle
arrangementer på 

www.nohrcon.dk

ANDRE
ARRANGEMENTER

På denne spændende temadag kan du både høre eksperter give 
forskellige bud på fremtidens sundhedshus og komme med på 
studiebesøg til nye og ombyggede sundhedshuse. 

15. november // 
København 

3.999 DKK //
ekskl. moms

CERTIFICERING i ENTERPRISERET AB 18 & ABR 18

34.999 DKK //
ekskl. moms

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.

17. november // 
København 

4.999 DKK //
ekskl. moms

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



PRØV OGSÅ VORES GRATIS LÆRINGSSPIL:

Udbudsspillet.dk ///   AB18spillet.dk

www.nohrcon.dk


