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”Vi ønskede at skabe et åndehul, et sted hvor 
man kan slappe af og føle, at man er i 
menneskelige omgivelser ”, sådan beskriver 
projektdirektør Henrik Eriksen tankerne bag 
Patienthotellet.  

Patienthotellet er et tilbud til alvorligt syge 
patienter, som kommer langvejs fra og er i en 
langvarig ambulant behandling, ofte 
kræftpatienter. 

Rigshospitalet vokser i disse år. Det nye byggeri 
omfatter en ny hospitalsfløj - Nordfløjen, 
patienthotellet, parkeringshus samt anlæg til 
godsterminal, køkken og sterilcentral. Byens 
Netværk mødtes en november eftermiddag, 
mens mørket faldt på, for at kigge nærmere på 
fremtidens Rigshospital. 



Byens Netværk mødtes 
ved patienthotellet. 



Projektdirektør Henrik Eriksen viste rundt i patienthotellet og 
fortalte om byggeprocessen og visionerne bag byggeriet. 



Smukke detaljer i patienthotellet, 
som blev taget i brug her i 2015. 



Bygningen er to V’er lagt 
forskudt oven på 
hinanden. Det er en 
konkret deling mellem 
bygningens to funktioner: 
patienthotel og 
rigshospitalets 
administrationslokaler. 



I udformningen af patienthotellet er der 
lagt vægt på æstetiske detaljer, som kan 
virke lindrende på gæsterne. Derfor er 
patienthotellet er fyldt med kunst, bl.a. 
skulpturer på høje piedestaler af Bjørn 
Poulsen, der når op til hver af de tre 
etager. På væggen med udsigt mod det 
eksisterende Rigshospital hænger et 
maleri af kunstneren HuskMitNavn. 



Detaljerne inspiceres og 
fotograferes. 



Loftet skaber en særlig god akustik. 



Finn Juhl stolene i 
konference lokalet 
afprøves af Byens 
Netværk. 



Vi begav os ud i mørket og oplevede 
belysningen af det nye Parkeringshus. 



John Christensen fra Sweco gav en rundtur på byggepladsen, der skal 
blive til den nye Nordfløj. Nordfløjen kommer til at udmærke sig ved 
en zigzag form, der udnytter dagslyset optimalt. 



Scener fra 
byggepladsen. 



Vi sluttede dagen af i skurbyen 
med kig på tegninger over 
byggeriet og hyggeligt netværk. 
Sweco havde fanget, at det var 
sekretariatschef Henriette Sofie 
Larsens fødselsdag, og der var 
derfor både fine lagkager og 
fødselsdagssang. 



Tak for i dag. 


