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KÅRING AF ÅRETS SUNDHEDSBYGGERI 2022 
– 5 FYRTÅRNE FOR FREMTIDENS VELFÆRDSSAMFUND ER NOMINERET 

 
 

 

Fem fascinerende projekter er nomineret, når Nohrcon for 5. år i træk kårer ”Årets 
sundhedsbyggeri”. Sidste år løb landets første børne- og ungehospice fuldt fortjent med prisen. 
Denne gang er der hård kamp imellem et plejehjem i Hornbæk, og fire vidt forskellige typer 
hospitalsbyggeri – fra Herning til Hovedstaden: Hornbækhave Plejecenter, DNV-Gødstrup, 
Kvinde-Barn-Center og Akutmodtagelse på Herlev Hospital, Psykiatrisk Center Sct. Hans i 
Roskilde, og Steno Diabetes Center Copenhagen. Den offentlige afstemning er i luften til d. 8/9! 
 

 
 

KÅRING AF ÅRETS SUNDHEDSBYGGERI 
Før krig, inflation og forsyningskrise lagde en lille dæmper på byggeaktiviteten, stod flere nye plejehjem, hospitaler 
og sygehuse klar til nye patienter og beboere. De nye faciliteter lyser op i et sundhedsvæsen, der under Covid-19-
pandemien pludselig blev udfordret på helt nye måder – og agerer fyrtårne for fremtidens velfærdssamfund. 
 

Og ud af de mange nye projekter er der, ifølge en fagjury nedsat af Nohrcon, fem byggerier, som har udmærket sig 
i en sådan grad, at de nu er nomineret til den prestigefyldte pris for Årets sundhedsbyggeri. Nomineringen bunder 
bl.a. i deres fokus på cirkulært byggeri, omsorgsfulde rammer, godt arbejdsmiljø, åbenhed, og helende omgivelser. 
 

Kåringen af Årets sundhedsbyggeri har til formål at øge videndelingen og sætte fokus på de løsninger, der fungerer 
ekstra godt på området – men også på hvad der evt. kan fungere endnu bedre – hvilket også har været 
udgangspunktet i snart 15 år for de årlige konferencer og studieture om fremtidens sundhedsbyggeri. 
 
 

DE 5 PROJEKTER DER ER NOMINERET AF FAGJURYEN TIL PRISEN – OG DENS BEGRUNDELSE: 
 

• DNV-Gødstrup, Herning 
"Et storskalaprojekt med stærke programkrav, som er robust løst i godt samspil med det omgivende landskab.” 
 

• Herlev Hospital – Kvinde-Barn-Center og Akutmodtagelsen, Herlev 
"Positivt med den store forståelse for børn og deres familie – og deres møde med hospitalsverdenen." 
 

• Hornbækhave Plejecenter, Hornbæk 
"Veldig innbydende, veldig hjemlig, rolige og trygge omgivelser. Veldig bra, tilgang til have, servicearealer og fellesarealer." 
 

• Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde 
"Et smukt byggeri, som har taget funktionskravene alvorligt, men også anvendt dem til at skabe nye muligheder." 
 

• Steno Diabetes Center Copenhagen, Herlev 
"Flot gennemtænkt projekt. Gode gårdhaver. Interiør og rumforløb er udført med en særlig høj detaljeringsgrad." 
 

 

SE PROJEKTBESKRIVELSER, -BILLEDER OG FAGJURYENS FULDE BEGRUNDELSE I 
AFSTEMNINGEN , SOM LØBER TIL D. 8/9.  
 

PRISEN UDDELES TIL DÉT NYE BYGGEPROJEKT, DER VINDER BÅDE FAGJURYENS OG 
FOLKETS GUNST. VINDEREN AFSLØRES D. 15/9. 
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NOHRCONS KÅRINGER 
Nohrcon afholder kurser 
og konferencer om byggeri 
og offentligt indkøb – og 
står også bag kåringen af 
Årets kontorbyggeri, Årets 
skolebyggeri, og Årets 
sundhedsbyggeri. 


