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Program For STUDIEBESØK I HaDErSLEV KommUNE
19. januar 2023, avgang med buss kl 08.30

registrering og kaffe/the

Lunsj og nettverksbygging

De tre spor - Velg melleom spor 1, 2 eller 3 (Se neste side)
Her får du mulighet for å møte medarbeidere, ledere og samarbeidspartnere som til daglig 
jobber med et av de tre initiativer.

gjennomgang af situasjonsbildet, fremtidens utfordringer og Haderslev kommunes strategiske 
retning i Social og Sundhed.
v/ rolf Dalsgaard Johansen, Direktør for Social og Sundhed og 
Louise Thule Christensen, Chef for Senior og rehabiliteringn
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Kaffe først – mennesket før byråkrati: Virker det?
Presentation av VIVEs dugfriske evaluering av “Kaffe først – mennesket før byråkrati”
v/ Pia Kürstein Kjellberg, Prosjektsjef ved Vive – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for 
Velfærd.
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-15.00

De tre spor - Velg melleom spor 1, 2 eller 3 (Se neste side)
Her har du mulighet for å møte medarbeidere, ledere og samarbeidspartnere som til daglig 
jobber med et av de tre initiativer.

Pitch av de 3 initiativer
v/ rikke mølgård Nielsen, avdelingsleder for Korterevarende Innsatser, og 
Linda Thisgaard, avdelingsleder for Lengerevarende Innsatser
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Les mere om de tre spor på neste side...



DE TrE SPor

Spor 1: 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. 

møt medarbeidere, ledere og Public Intelligence, som vil fortelle, hvordan tilbudet er utviklet og organisert, 
samt hvordan det daglige arbeide finner sted. Sammen med andre deltakere får du mulighet til å drøfte 
hvordan erfaringer kan overføres til din hverdag.

Spor 2: Sykehjem i eget hjem

Spor 3: “Kaffe først – mennesket før byråkrati”

Kaffe først – mennesket før byråkrati er et prosjekt, hvor den hollandske Buurtzog modell oversettes til den 
danske 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 i deres pleiedistrikt i Vojens. 
En tilpasning som krever store endringer hos både medarbeidere, ledere og organisasjonen som helhet.

møt medarbeidere, ledere og VIVE-Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, som vil fortelle 
om utviklingsarbeidet fra ulike vinkler. Sammen med andre deltakere får du mulighet for å drøfte hvordan 
Haderslev kommunes erfaringer kan overføres til din hverdag.

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 vi er kommet hertil, og hvordan tilbudet er skrudd sammen. Du vil bli tatt 
med på reisen fra de første tanker til der hvor kommunen er i dag. 

møt medarbeidere, ledere og Public Intelligence, som vil fortelle, hvordan tilbudet er utviklet og organisert, 
samt hvordan det daglige arbeide finner sted. Sammen med andre deltakere får du mulighet til å drøfte 
hvordan erfaringer kan overføres til din hverdag.


