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Ny sundhedschef i ERIK
Sundhed er mere end et godt helbred. Fremfor modsætningen mellem syg og rask handler det i høj
grad om lige adgang for alle til et sundt liv. Hér spiller arkitekturen en afgørende rolle i skabelsen af
gode levemiljøer, helende rammer og som understøttende for effektive processer. Med udnævnelse
af Camilla Heering til Sundhedschef styrker ERIK arkitekter en allerede forankret indsats.
ERIK har i mange år haft sundhedsbyggeri som et kerneområde. Et segment, som har undergået en
markant omstilling med de kommende supersygehuse. En omstilling, som nu fortsætter med
udviklingen af den nære sundhed og en voksende ældrepleje, hvor der efterspørges kvalificeret
rådgivning. Det er i det lys, at Camilla Heering udfylder rollen som ny Sundhedschef med ansvar for
salg og faglig sparring. Med en baggrund som både sygeplejerske og arkitekt har hun en unik
sundhedsfaglig indsigt. Evnen til kritisk refleksion og at tænke og agere innovativt på tværs af
sundhedssektoren knyttes sammen med smuk, funktionel og helende arkitektur. I sundheds- og
plejebyggeri skal arkitekten favne bredt. Rum skal understøtte patienter, beboere og pårørende med
trygge omgivelser og samtidigt danne effektiv ramme omkring den gode arbejdsplads for personalet.
Som specialist på et utal af sundhedsbyggerier udfordrer Camilla Heering netop personalet på
arbejdsgange og rutiner, så hun sikrer, at bygningerne også understøtter fremtidige behov. Hun
arbejder strategisk med bygherreorganisationer, struktureret og empatisk med evidensbaseret
design og styrker dermed den sundhedsfremmende kvalitet af vores fælles sundhedsområde.
Hos ERIK har Camilla Heering allerede overtaget ansvaret og den daglige personaleledelse for
virksomhedens største projekt: Udvidelse af Malmö Sygehus (120.000 m2 nybyggeri i samarbejde
med White Arkitekter). Hun har også bidraget til profilprojekter som plejecenteret Betty III med 125
moderne plejeboliger og det kommende Helsingør Sundhedshus, som er et nyskabende
sundhedstilbud til kommunens borgere.
ERIK har i de senere år vundet en lang række sundhedsprojekter. Vi har således opbygget en unik
position i hele landet, som er et solidt fundament for en yderligere vækst i konkurrencen om de
kommende opgaver. Camilla Heering skal medvirke til, at vores projekter har det rigtige faglige og
samfundsmæssige afsæt og udbrede kendskabet til ERIKs specialistviden blandt bygherrer og
brugere i hele sundhedsbranchen.
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Camilla Heering – ERIKs nye sundhedschef har som både sygeplejerske og arkitekt en unik sundhedsfaglig
indsigt.
Generationernes Hus – I Aarhus opføres en social innovativ satsning om at bringe generationer sammen i én
bygning. Ny blanding i bolig og institution med fokus på fællesskaber og sundhed initierer en helt ny måde at
være borger i en bydel på.
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