
Buurtzorg har i sundheds- og ældresektoren i Holland, i mere end 10

år vist stabile imponerende resultater kvalitetsmæssigt, arbejds-

miljømæssigt og økonomisk. 

 

I Danmark står sundheds- og ældresektoren overfor store

udfordringer med et voksende antal ældre, som får brug for hjælp

og pleje, flere ældre med demens, flere sundhedsopgaver pga.

opgaveglidning fra sygehusene samt massiv rekrutteringsudfordring

i plejesektoren generelt. Der er brug for at se på nye måder at lede

og organisere kerneopgaverne i sundheds- og ældresektoren, hvis vi

skal imødekomme udfordringerne. 

 

Der er erfaringer at hente fra den Hollandske organisation

Buurtzorg, som dette projekt vil knytte bånd til og afprøve i dansk

sammenhæng. Buurtzorg-modellen kan ses beskrevet her

B U U R T Z O R G  M O D E L L E N

 -  H V I L K E N  V Æ R D I  K A N  D E N  S K A B E  I  D E N

D A N S K E  S U N D H E D S -  O G  Æ L D R E S E K T O R ?

BAGGRUND

https://www.buurtzorg.com/about-us/buurtzorgmodel/


Projektet vil sammen med de deltagende organisationer undersøge, hvordan Buurtzorgs modellen

kan bruges til at gentænke og udvikle sundheds- og ældresektor i Danmark.

FORMÅL

Projektgruppen består af kommunale og/eller private deltagerorganisationer samt Public Rebels

teamet.

PROJEKTGRUPPE

Kommunale og private organisationer, der udbyder plejeboliger, dagcentre, hjemme- og

hjemmesygepleje. Det er en forventning og anbefaling, at deltagerorganisationerne deltager i

projektet med en afgrænset del af organisationen, f.eks. et team, et lokalområde etc. Det vil

muliggøre, 1) at disse deltagere kan afprøve elementerne grundigt og 2) at resultaterne vil kunne

vurderes og effektevalueres i forhold til den øvrige organisation.

MÅLGRUPPE

Projektet varer 2 år og er opbygget af tre elementer: 

1) Forandringsforløb i den enkelte deltagerorganisation 

2) Fælles aktiviteter på tværs af deltagerorganisationerne

3) Videnproduktion til gavn for både deltagerorganisationerne og til spredning i Danmark.

 

PROJEKTETS OPBYGNING



de fagpersoner, der skal omsætte modellens elementer i egen kontekst  

de ledere der skal forankre modellen i organisationen, herunder deres lederroller (se også punkt

2 neden for ift. ledersparring)  

hvordan erfaringerne kan fastholdes på en måde, så de kan forankres internt i organisationen,

deles i projektet og med resten af Danmark (se punkt 3 nedenfor).

Hvor nedenstående fælles aktiviteter vil være ens for alle, vil der i hver deltagerorganisation laves

et skræddersyet forandringsforløb. Dette forløb vil medtænke støtte til 

1

2

De fælles aktiviteter er opbygget, så deltagerorganisationerne kan lære af Buurtzorg og anden

videnproduktion, som bl.a. konsulentfirmaet AGORA har lavet de seneste 5 år. Konkret vil de fælles

aktiviteter bestå af:

Forandringsforløb i den enkelte deltagerorganisation

Fælles aktiviteter på tværs af deltagerorganisationerne

2 dage pr. år hvor alle deltagerorganisationerne samles. 
Her formidles praksisnær viden fra Buurtzorg og andre virksomheder/ organisationer og
deltagerorganisationerne har mulighed for at dele erfaringer og planlægge næste skridt i egen udvikling.
Fællesdagene foregår på skift hos de deltagende organisationer. En del af tiden vil blive brugt på, at
værtsorganisationen inddrager de fremmødte i refleksion vedrørende udvalgte projektrelevante
problemstillinger hentet fra egen udviklingsproces (se 1 ovenfor)  
3 halve dages fælles ledersparring pr. år. 

Buurtzorg-modellen indebærer, at medarbejderne er mere fri og tager et større ansvar for både

faglige og organisatoriske beslutninger. Dette kan kun lade sig gøre, hvis lederne er villige til at

afgive et større ansvar. Derfor modtager alle ledere ledersparring på fælles dage, hvor viden og

erfaring deles med formål at udvikle egen ledelsespraksis med et mål om at bidrage til at forankre

projektet organisatorisk og hos de enkelte ledere.



8 online seancer pr. medarbejder pr. år med viden og inspiration. Viden om Buurtzorg-modellen og 
anden forskning gøres tilgængelig som materiale, fx korte videofilm og artikler. F.eks. om teamroller, lederløse
møder og konflikthåndtering i teams. Disse ses og læses af deltagerorganisationerne. Derefter mødes
deltagerne i grupper af 4-8 personer på tværs af deltagerorganisationerne med en facilitator for at drøfte
modellerne og deres anvendelse i deltagerorganisationerne. 

3 Videnproduktion

Til gavn for både deltagerorganisationerne og  til spredning af viden til den danske offentlige sektor.
Evalueringen i og af projektet laves som videnproduktion. Det betyder i praksis, at:

Buurtzorg-modellen gøres tilgængelig i form af korte film og artikler 
Disse kan inspirere deltagerorganisationerne og på sigt andre kommuner i Danmark. 

Videofilm der illustrerer ”hvordan arbejder vi anderledes inspireret af Buurtzorg-modellen”?
Beskrivelse af ny praksis lavet af public Rebels teamet i samarbejde med deltagerorganisationerne
Målinger (med deltagerorganisationernes eksisterende målemetoder) af kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi
for at lave en effektevaluering af værdien af Buurtzorg-modellen i organisationen.

Deltagerorganisationernes nye praksis og resultater fastholdes som cases, dvs.

 
Det er forventningen, at arbejdet med videnproduktion er forudsætningen for effektiv videndeling mellem
deltagerorganisationerne i projektet og for at kunne inspirere andre kommuner i Danmark.
 
Se overblik i nedenstående projektdesign:



Bettina Høst Andreas Granhof Juhl
Andreas er organisationspsykolog, erhvervs PhD og del af
konsulentvirksomheden AGORA. Han arbejder i både praksis
og forskning med at undersøge, hvordan organisationer kan
gentænkes på måder der er mere humane, fri og
selvorganiserende, og mindre bureaukratiske og top-styrede.
Andreas har blandt andet været drivkraft på store udviklings-
og forskningsprojekter som Organisationer Gentænkt og Den
videnproducerende skole.

Public Rebels ejes af Bettina. Hun har 20 års erfaring fra
kommunale og statslige organisationer i stillinger helt tæt på
den politiske ledelse bl.a. som stabschef og som direktør.
Bettina er optaget af gentænkningen af den offentlige sektor
set fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Hun arbejder med
udvikling af det bevidste personlige lederskab samt med
lederens evne til at skabe tillid og psykologisk tryghed i
organisationen.

Katrine er evalueringskonsulent og er en del af
konsulentvirksomheden AGORA. Katrine er optaget af at
gentænke evaluering og har fokus på hvordan evaluering,
data og viden kan anvendes til reelt at udvikle organisationer,
hvor både medarbejdere og ledere oplever ejerskab, samt at
evalueringen skaber værdi og styrker organisationen.

Katrine Copmann AbildgaardMaria Tønnersen
Maria er oprindeligt uddannet sygeplejerske. Hun har arbejdet
som leder indenfor demens- og ældreområdet i mere end 13
år. Marias fokus har altid været på organisationsopbygning og
udvikling, med særligt fokus på organisationers menneskesyn
og kultur. Maria har været selvstændig med firmaerne
DemensLiv og Mapia siden 2017.



ØKONOMI I PROJEKTET
Der kan arbejdes med 2 økonomimodeller i projektet. 
• Fondsstøtte
• Egenfinansiering fra deltagerorganisationerne. 
De interesserede kommuner kan være med til at afklare,
hvilken model der vælges. Evt. være med til at udarbejde
en kombinationsmodel.
 
Hvis du vil høre mere kan du ringe eller
Kontakt os på mail
 
 

Tobias er organisationskonsulent i virksomheden Agora og er
desuden i gang med at forske i selvorganiseret ledelse i
danske offentlige organisationer, tilknyttet Copenhagen
Business School. Tobias har som del af Agora, arbejdet med at
udvikle læringskultur og psykologisk tryghed på
ældreområdet. 

Tobias Berggren


