
Studietur om “Innovativ eldrestrategi og eldreomsorg på nye måter” til 
Danmark

– for  norske ledere innen helse- og omsorg, kommunedirektører, ordførere og medlemmer i politiske helse- 
   og sosialutvalg 

Hele Norge har en utfordring med flere eldre, flere 
komplekse omsorgsoppgaver, begrenset antall plasser på 
sykehjem, for få omsorgsmedarbeidere og utfordringer 
med rekruttering. Velferdsarbeidet i norske kommuner 
er derfor nødt til å endre seg med stormskritt med å 
forberede omsorgs arbeidet til fremtiden, samt utvikle nye 
eldrestrategier. Eldrestrategier som kan gi innbyggere: 
•  mere velferd
•  verdigere velferd
•  mere innflytelse og
•  langt færre ansikter å forholde seg til

og samtidig:
•  ivareta og styrke helsefaglig personell, samt nytte deres 
   kompetanser best mulig
•  bruke mindre ressurser pr innbygger

Inspirert av den nederlandske omsorgs-modell Buurtzorg”, 
ligger mange danske kommuner i så måte langt foran 
norske kommuner. Haderslev kommune er et stjerne-
eksempel på dette. Ledere fra inn- og utland valfarter til 
Nederland og Haderslev for inspirasjon og innsikt i hvordan 
omsorgsarbeidet kan gjøres på nye måter. I hovedsak 
handler det om fokus på følgende tre innovative tiltak innen 
eldreområdet; 

•  arbeidet med å utvikle Buurtzorg-inspirert og tverrfaglig 
    hjemmepleie i mindre selvstyrende teams
•  sykehjem i eget hjem
•  e-distrikt

Siden 2006 har man i Nederland jobbet målrettet med å løse 
omsorgsoppgavene på nye måter. Arbeidet har handlet om 
å yte verdigere omsorg, sikre nok antall ansatte, samt frigjøre 
ressurser til den omsorg og pleie som f.eks. ikke kan løses 
med ny teknologi. 
Buurtzorg-modellens ideologi med selvstyrende teams, 
kan med sukess overføres til norske forhold.  Og du 
inviteres med dette til en studietur til Danmark hvor du 
har muligheten til å få førstehåndskunnskap om modellen 
av toppledelsen i Buurtzorg, og  med prosjektledere fra 
Haderslev kommune. Sammen vil de presentere hvordan de 
har forberedt eldreområdet til den fremtid som er på vei, og 
gi deg et dypere innblikk i:
•  deres overordnede strategiske og konkrete prosjekter
•  hva de har gjort
•  hva de har lykkes med
•  hvor langt de er kommet
•  hvilke erfaringer / feil de har gjort underveis

Studieturen arrangeres på den vakre øya Ærø i Danmark 
den 17.– 19. april 2023



FELLESPrOgrAm FOr STUDIETUr
17.–19. APrIL 2023
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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.
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10.20
-12.00
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“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



Pris pr deltaker kr 15.480,-

Prisen inkluderer:
  Overnatting i enkeltrom 2 netter, med frokost
  To middager
  Lunsj begge dager
  To-dags-seminar
  All transport (buss og ferge) innenriks i Danmark

Det vil være begrenset antall plasser og påmeldingsfristen
 er 04. april 2023, dog med forbehold om ledige plasser.

PÅmELDINgSSKJEmA

Behov for spesiell tilrettelegging / eventuelle allergener:

Hvordan fikk du kjennskap til studieturen?

Kontaktperson (Blokkbokstaver)

Fakturaadresse (Blokkbokstaver)

Deltakere (Blokkbokstaver)

Fullt navn

Stilling

Avdeling

Fullt navn Stilling mobil E-post

E-post

Adresse

Postnummer

Firma

Telefon / mobil Poststed

Adresse Postnummer Poststed

Alternativer for påmelding:

E-post:
post@gaudio.no

Nettside:
www.gaudio.no

mobil:
908 38 711

@www

Studietur til Ærø i Danmark 17.–19. april 2023

Avbestillingsregler:
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende og at en eventuell avbestilling 
belastes med 50 %. Avbestilling senere enn 14 dager før arrangementet belastes 100%.

Skulle du bli forhindret i å delta på studieturen, kan en kollega gjerne overta plassen .

NB! reisen mellom Norge og Danmark t/r bestilles og
dekkes selv av deltakerne. Vi anbefaler:

Avreise den 17. april med Norwegian fra 
Oslo-gardermoen kl 15.15 og ankomst Billund kl 17.05 

Avreise den 19. april med Norwegian fra Billund kl 21.30 og 
ankomst Oslo-gardermoen kl 22.40.

Pris pr. deltaker t/r med fly vil totalt være ca kr 895,- når reisen 
med Norwegian bestilles via momondo. 
NB! Prisen er oppgitt pr 09/02/23, og kontakt gjerne gaudio 
dersom annet reisetidspunkt passer bedre.


