
Studietur om “Innovasjon i eldreomsorg og eldreomsorg på nye måter” 
til Haderslev kommune

– for  ledere og direktører innen pleie- og omsorg, kommunedirektører og medlemmer i politiske
   helse- og sosialutvalg 

Et krympende omsorgsapparat, en krympende økonomi og 
utfordringer med rekruttering, skal i fremtiden ta hånd om et 
voksende antall eldre. Velferdsarbeidet i norske kommuner er 
derfor nødt til å endre seg med stormskritt. 
Mange danske kommuner ligger i så måte langt foran 
norske kommuner, og innovasjonskommunen Haderslev 
er et stjerne eksempel på dette. Ledere fra inn- og utland 
valfarter til Haderslev for inspirasjon og innsikt i kommunens 
banebrytende omsorgsarbeid. Kommunen er spesifikt blitt 
hedret for deres fokus på følgende tre innovative tiltak innen 
eldreområdet; 
•  e-distrikt,
•  sykehjem i eget hjem
•  arbeidet med å utvikle Buurtzorg-inspirert og tverrfaglig 
    hjemmepleie i mindre selvstyrende teams.

Gjennom mange år har  kommunen jobbet målrettet med 
å løse omsorgsoppgavene på nye måter for å forberede 
omsorgs arbeidet til fremtiden. Arbeidet har handlet om å 
sikre nok antall ansatte, samt frigjøre ressurser til den omsorg 
og pleie som f.eks. ikke kan løses med ny teknologi. 
Haderslev-modellens ideologi og driftsform kan lett 
overføres til norske forhold, og du inviteres nå til en 
studietur til Danmark hvor du har muligheten til å få 
førstehåndskunnskap om modellen.

Studieturen inkluderer en hel seminardag den 19/01/23 med 
prosjektlederne i Haderslev, som vil presentere hvordan de 
forebereder 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
•  hvilken læring / feil de har gjort underveis

På ankomstdagen legges inn et bedriftsbesøk på 
Sykehjemmet Othello i Fredericia.
Fredericia kommune er kjent for å ha høstet mange priser 
og sitt banebrytende arbeid med ideologien “Lengst Muligt I 
Eget Liv”.  
På dette besøket vil Centerleder Marianne B. Brøndserud 
presentere hvordan kommunen setter eldre og andre med 
pleiebehov i stand til selv å klare hverdagene, samt hvordan 
de støtter brukerne i å leve et så aktivt og uavhengigt liv så 
lenge som mulig.

Studieturen arrangeres 18.– 19. januar 2023



FELLESPrOGrAM FOr STUDIETUr
18.–19. JANUAr 2023
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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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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.



Pris pr deltaker kr 9.460,-

Prisen inkluderer:
  Overnatting i enkeltrom 1 natt, med frokost
  En middag
  Lunsj begge dager
  En-dags-seminar og bedriftsbesøk på Othello sykehjem
  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

@www

Studietur til Haderslev kommune 18.–19. januar 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 18. januar med Norwegian fra 
Oslo-Gardermoen kl 09.15 og ankomst København kl 10.30 

Avreise den 19. januar med SAS fra Billund kl 17.00 og 
ankomst Oslo-Gardermoen kl 18.10.

Pris pr. deltaker t/r totalt vil være ca kr 1.200,- når reisen med 
SAS bestilles via Momondo.

Det vil være begrenset antall plasser og påmeldingsfristen er  
04. januar 2023.


