
FELLESProgram For STUDIETUr
17.–19. aPrIL 2023

17.05

15.55

17.30

19.30

22.05

07.00
-08.15

07.00
-08.15

08.15

08.30
-19.00

20.00

ankomst  Billund Lufthavn

avreise fra oslo gardermoen med 
Norwegian

avreise med buss fra Billund til 
Svendborg

avgang til kurssenteret

middag på sjø-restaurant “Fru Berg”
middag på Jensens Bøfhus

Færge til Ærø

Frokost

Innsjekk på Hotel Ærø

Seminaret “The Buurtzorg model” 
v/ Buurtzorg-ledelsen, og 
prosjektsjefen fra VIVE, “Det Nationale 
Forsknings- og analysecenter for 
Velfærd”

Helle Kanaris

reiseleder

18. april

avreise fra Billund til oslo gardermoen

23.45

19. april

08.15

08.30
-16.00

Frokost

avgang til kurssenteret

Seminarer v/ prosjektledere fra Haderslev 
kommune:
“Kaffe først - mennesket før byråkrati”
“Sykehjem i eget hjem”
“E-distrikt”

16.00 avreise fra Ærø til Billund, via ferge fra 
Ærøskøbing til Svendborg

21.30

22.40 ankomst oslo gardermoen

17. april



Program For FrEmTIDENS ELDrESTraTEgI 
og ELDrEomSorg PÅ NYE mÅTEr
18. april 2023, avgang til kurssenteret kl 08.15

registrering og kaffe/the

om veilledning og bistand fra Buurtzorg’s organisasjon, v/ prosjektleder madelon

Paneldiskusjon og forfriskninger

Buurtzorg-modellens visjon og suksessfulle resultater, v/Ledelsen i Buurtzorg-organisasjonen

08.15
- 08.30

08.30
-10.00

14.00
-15.00

15.00
-16.00

17.00
-19.00

10.00
-11.30

Buurtzorg’s Back-office og supportsystem, som har bistått skandinaviske kommuner i 
implementering av modellen

19.00
-19.30

Paneldiskusjon med Prosjektsjefen i Vive

Helsepersonalets roller, v/ prosjektleder madolon som er hovedansvarlig for opplæring og 
coaching av nasjonale og internasjonale kommuner

11.30
-14.00

Lunsj og egentid i Ærøskøbing, kåret som Danmark’s eventyrby

16.00
-17.00

om brobygging mellom Buurtzorg-modellen og den skandinaviske lovgivning og kultur, 
v/ Prosjektsjefen i Vive – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd.

20..00 middag på sjø- og havnerestauranten “Fru Berg”



Program For FrEmTIDENS ELDrESTraTEgI 
og ELDrEomSorg PÅ NYE mÅTEr
19. april 2023, avgang til kurssenteret kl 08.15

registrering og kaffe/the

Lunsj 

“E-distrikt”
E-distriktet er et nytt tilbud i Haderslev Kommune som gir mulighet for å støtte og hjelpe 
brukere via visse e-ytelser, feks. medisinteknologi og skjermbesøk fremfor fysisk støtte og hjelp. 
Hør hvordan Haderslev kommune er kommet hit og hvordan tilbudet er skrudd sammen.Du vil 
bli tatt med på reisen fra de første tanker til der hvor kommunen er i dag. 

“Kaffe først – mennesket før byråkrati”
“Kaffe først – mennesket før byråkrati” er et prosjekt, hvor den hollandske Buurtzog modell 
oversettes til  skandinavisk eldreomsorg så tett på 1:1 som mulig. modellen innebærer bl.a. 
at eldreomsorgs-arbeidet organiseres via små selvledende teams, samt at brukerne møter få 
forskjellige men faste medarbeidere.
Hør mere om kommunens erfaringer med å tilpasse og prøve Buutzorg modellen. En tilpasning 
som krever store endringer hos både medarbeidere, ledere og organisasjonen som helhet.

08.15
- 08.30

08.30
-10.00

10.20
-12.00

12.00
-13.00

14.30
-15.45

“Sykehjem i eget hjem”
Sykehjem i eget hjem er et prosjekt som tilbyr brukere å bli i eget hjem, selv om behovet for en 
sykehjemsplass banker på. 
Hør hvordan Haderslev kommune er kommet hittil, og hvordan tilbudet er skrudd sammen. Du vil 
bli tatt med på reisen fra de første tanker til der hvor kommunen er i dag. 

Paneldebatt
møt medarbeidere og ledere fra Haderslev kommune som vil fortelle om utviklingsarbeidet 
fra ulike vinkler. Sammen med andre deltakere får du mulighet for å drøfte hvordan danske 
kommunes erfaringer kan overføres til din hverdag.

10.00
-10.20

Kaffepause

13.00
-14.30

avgang med buss fra marstal til Ærøskøbing15.45


