
Studietur om “innovasjon og Aalborg-modellen” 
til tildelingsenheten i  Aalborg kommune
– for ledere og ansatte i koordinerende enheter / tildelingsenheter, pleie- og omsorgsledere, 
kommunalsjefer og rådmenn 

Et krympende omsorgsapparat, og en krympende 
økonomi, skal i fremtiden ta hånd om et voksende antall 
eldre. Velferdsarbeidet i norske tildelingsenheter er 
derfor nødt til å endre seg med stormskritt.  Danske 
kommuner ligger i så måte langt foran norske 
kommuner. I flere tiår har de omorganisert velferden ved 
å utvikle nye måter å styre og organisere
velferds arbeidet på. Innovasjonskommunen Aalborg er 
et stjerne eksempel på dette; 

Kommunen har jobbet målrettet med saksbehandlingen 
ved å fokusere på tildelingsutøvelsen, saksbehandlings-
praksisen og økonomien i rehabiliteringsarbeidet.

Rehabiliteringssenteret MOU drives etter en spesiell 
høyskoletankegang hvor brukerne betraktes som 
eksperter i sitt eget liv og involveres aktivt i trening av 
egne ferdigheter. Senteret har også utviklet et målrettet 
tverrfaglig samarbeide.

Sykepleien i Ålborg kommune har utviklet nye tilbud hvor 
fokuset er på brukernes komplekse behov, hastigheten 
i pasientforløpene, koordineringen mellom sykehus, 
kommune og praktiserende leger, samt samarbeidet med 
pårørende, aktuelle nettverk og frivillige aktører.

I tillegg har kommunen utviklet et Sunnhetssenter som tilbyr 
et bredt spekter av sunnhetsfremmende og forebyggende 
tilbud til brukere og virksomheter. Det skjer i tett samarbeid 
med frivillige organisasjoner.

På studieturen vil det være fokus på styringsverktøy 
og saksbehandling i koordinerende enheter, og det 
er tilrettelagt bedriftsbesøk i Aalborg kommunes 
tildelingsenhet, Rehabiliteringssenteret MOU, Akuttenheten 
og Sunnhetssenteret. Under besøkene vil det bli presentert 
hvordan kvalitet innen velferdsarbeidet kan gjøres på en 
langt enklere, mere produktiv og kostnadsbesparende måte. 
Samtidig som kvaliteten på tjenestene økes og brukernes 
rett sikkerhet ivaretas. Aalborg-modellens ideologi og 
driftsform kan lett overføres til norske forhold, og du har nå 
muligheten til bli med til Aalborg og få førstehåndskunnskap 
om modellen.

  
   Studieturen arrangeres 31. mai -  02. juni 2022

Følgende kommuner har tidligere deltatt:
Asker   Hole  Sandnes  Vågsøy
Bodø  Krødsherad Sarpsborg Ås
Bærum  Lørenskog Sortland  
Drammen Narvik  Stord 
Fauske   Re  Sør-Odal 
Fet  Ringerike Tønsberg 
Fjell  Ringerike Vindafjord 
Flekkefjord Røros  Østre Toten 
Gjøvik  Saltdal  Øvre Eiker 



FELLESPROGRAM FOR STUDIETUR
31. MAI – 02. JUNI 2022
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Ankomst  Aalborg flyplass

Avreise fra Oslo Gardermoen med 
SAS 

Avreise fra Aalborg flyplass til 
Helnan Phønix Hotel

MOU Rehabiliteringssenter

Center for sundhedsfremmeFellessamling og informasjon på 
Helnan Phønix Hotel

Felles avgang fra hotellet til 
Restaurant Jensens Bøfhus.
Middag kl. 20.30

Tildelingsenheten Lindholm Brygge

Frokost

Avreise til Oslo Gardermoen 
med SAS

Frokost

Lunsj på Mortens Kro 

Helle Kanaris

Reiseleder

01. juni

Lunsj på Duus Vinkjælder 

Ålborg sunnhetssenter og gjennopptrening, 
Nordkraft

02. juni

Ankomst Oslo Gardermoen

Akuttenheten i Ålborg14.45
-16.00

Middag på Restaurant Applaus

16.00

31. mai



PROGRAM FOR STUDIEBESØK I
TILDELINGSENHETEN I ÅLBORG KOMMUNE
01. juni 2022, Avgang med buss kl 08.30

Tildelingsenheten Lindholm Brygge, v/ visitasjonsleder Lone Starbæk Schmidt
•  De styringsmessige ambisjoner 
•  Omstillingsprosessen og resultatene i Ålborg kommune
•  Saksbehandling basert på en systematisk kartlegging av
    brukernes funksjonsevne
•  Avklaringsbesøk i brukernes hjem med ergoterapeuter
•  Forebygging og oppfølging i involverte brukerforløp

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning, 
Nordkraft, v/ Chef Gitte Hørslev Knudsen

MOU Rehabiliteringssenter, v/ Senterleder Hanne Houstrup
•  Rehabilitering når vi mener det!
•  Rehabilitering i en høyskoleånd
•  Senterets resultater

Seminar om på Akuttenheten i Ålborg, v/ leder Kathrine Gellert
•  Hastigheten i komplekse pasientforløp
•  Akuttenhetens tilbud og styring

02. juni 2022, Avgang med buss kl. 08.30

Lunsj på Mortens Kro

Lunsj på Duus Vinkjælder
Adr: Østeraa 9

09.00
- 12.00

12.15
-13.15

19.30

09.15
-11.00

11.45
-13.00

13.30
-14.30

13.30
-14.30

Middag på restaurant Applaus
Ved Stranden 9 a

14.30

Center for Sundhedsfremme
v/Chef Mads Borgstrøm-Hansen
•  Om innbygger-basert forebygging
•  Strategier for innvolvering av innbyggerne
•  Samarbeide mellom kommune og sivilsamfunns-organisasjoner 

14.45
-16.00

Avreise til Aalborg lufthavn



Pris pr deltaker kr 10.990,-

Prisen inkluderer:
  Overnatting i enkeltrom i 2 netter, med frokost
  To middager
  Lunsj på begge studiedager
  Alle bedriftsbesøk
  All transport innenriks i Danmark

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

Post:
Boks 455
1373 Asker

@www

Studietur til Aalborg kommune 31. mai –02. juni 2022

Avbestillingsregler:
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende og at en eventuell avbestilling 
belastes med 50 %. Avbestilling senere enn 15 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 Aalborg t/r bestilles og
dekkes selv av deltakerne.
Vi anbefaler:
Avreise den 31. mai med SAS fra Oslo-Gardermoen kl 17.40 og 
ankomst AAlborg kl 18.55.
Avreise den 02. juni med SAS fra Aalborg kl 16.00 og 
ankomst Oslo-Gardermoen kl 17.10.
Pris pr. deltaker er da t/r ca. kr 2.200 ved bestilling via 
Momondo

Det vil være begrenset antall plasser og påmeldingsfristen er  
16. mai 2022. 


