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To markante profiler til ArchiMeds bestyrelse
ArchiMed styrker bestyrelsen med sundhedsprofessor og OPP-ekspert for at øge fokus på
arbejdet med at skabe bedre sammenhæng mellem sundhedsvæsenets fysiske rammer og det,
der foregår i dem.
En bedre sammenhæng mellem de fysiske rammer i sundhedsvæsenet og det, der foregår i dem,
kan give langt mere sundhed for skattekronerne. Sådan lyder filosofien i den anerkendte
nichevirksomhed ArchiMed, som netop har fået en ny og stærk bestyrelse bestående af
sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, Carlsbergbyens adm. direktør
Jens Nyhus og ArchiMeds stifter, Pernille Weiss Terkildsen. Hun er uddannet sygeplejerske, cand.
scient. i sundhedsvidenskab og har desuden en mastergrad i ledelse og innovation.
ArchiMed er stiftet i 2008 og har senest været involveret i projekter på blandt andet
Epilepsihospitalet Filadelfia, Diakonissestiftelsen, Sygehus Sønderjylland og på Rigshospitalet.
Den nye bestyrelse understøtter den tværfaglighed, der i forvejen er i firmaet, fordi der med Kjeld
Møller Pedersen og Jens Nyhus er skabt et ambitiøst makkerskab mellem en ekspert i
sundhedsvæsenet og en ekspert i entreprenørskab og OPP, forklarer Pernille Weiss Terkildsen.
”De  er  begge to erfarne og indsigtsfulde indenfor deres eget felt, men er drevet af den samme
totaløkonomiske ambition som ArchiMed, og jeg er meget stolt af, at de vil arbejde med
virksomheden,”  siger  Pernille  Weiss  Terkildsen.  
ArchiMed er som arkitekt- og analysefirma unik i både dansk og international kontekst, fordi
firmaet har udviklet kompetencer og metoder, der binder drift og anlæg af sundhedsvæsenets
virksomheder bedre sammen. ArchiMeds medarbejdere er håndplukkede blandt erfarne
arkitekter, sundhedsøkonomer, professionelle fra sundhedsindustrien og specialiserede samfundsog ingeniørfaglige personer, der alle arbejder med at udvikle evidensbaserede løsninger, som
hviler på en grundlæggende præmis om, at sundhedsvæsnets virksomheder er ekstremt
komplekse systemer, der hele tiden er under forandring og derfor kræver sammenhængende og
elastiske løsninger.
”I  rådgiverbranchen  ses  vi  stadigvæk  som  nogle  bastarder,  fordi  vi  hverken  kun  er  arkitekter  eller  
rådgivere. Vi er begge dele, fordi vi tror på, at det skaber de bedste løsninger til det danske
sundhedsvæsen,”  forklarer  Pernille  Weiss  Terkildsen.  
Hun tilføjer, at det handler om at skabe løsninger, der giver optimale vilkår for at arkitektur og
indhold virker sammen og hele tiden leverer høj patientsikkerhed, et helende og rehabiliterende

miljø og en effektivitet, der indfrier den overordnede ambition om at give mest sundhed for
pengene.
Om ArchiMeds bestyrelse
Kjeld Møller Pedersen er formand for ArchiMeds bestyrelse og har i de seneste 15 år været
professor i sundhedspolitik og sundhedsøkonomi. Han er blandt andet formand for
Sundhedsministeriets Rådgivende Udvalg for Sundhedsvæsenet, medlem af bestyrelsen for
Aabenraa Sygehus, Kolonien Filadelfia i Dianalund og Privathospitalet Hamlet. Kjeld Møller
Pedersen har en fortid som amtssundhedsdirektør i Vejle og som direktør i LEGO. Senest har han
været en del af regeringens nu nedlagte Ekspertpanel (også kaldet Erik Juhl-udvalget), som har
rådgivet regeringen om uddeling af anlægsmidler til den aktuelle opførelse af supersygehuse.
Jens Nyhus er medlem af ArchiMeds bestyrelse. Han er uddannet ingeniør og startede sin karriere
som bygherrerådgiver i Multiconsult, før han kom til entreprenørvirksomheden MTH, hvor han i
en årrække var koncerndirektør. Sidste efterår tiltrådte han som direktør for Carlsbergbyen. Jens
Nyhus er pioner indenfor OPP med referencer fra blandt andet Randers Sygehus,
Tinglysningsretten i Hobro og en del folkeskoler.
Pernille Weiss Terkildsen er uddannet sygeplejerske. Efter knap 10 år som aktiv i faget tog hun en
kandidatgrad i Sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet og har desuden en mastergrad i
Ledelse og Innovation fra CBS og Institut for Uddannelse og Pædagogik, samt en akkreditering i
Evidensbaseret Design fra Center for Health Design i USA. Pernille Weiss Terkildsen er aktiv i
diverse bestyrelser indenfor sundhedsbranchen i Danmark. Hun har arbejdet som
markedsansvarlig for COWI Sundhed og som chef for Arkitema Sundhed i tre år. I 2008 stiftede
hun ArchiMed, som hun i dag er direktør for, og selvstændig ejer af.
For yderligere information kontakt venligst Pernille Weiss Terkildsen: pwt@archimed.dk, tlf: 21 48
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