
Kort introduktion til de foreslåede aktiviteter 

Buurtzorg 

I Holland har non-profit organisationen Buurtzorg Nederland efter sigende revolutioneret ældreplejen 
med en model, hvori der er skåret kraftigt ned på det administrative niveau, mens kvaliteten af plejen, 
herunder den tid sygeplejerskerne er sammen med borgerne, er forbedret.  
 
Modellen indbefatter at al pleje leveres af sygeplejersker, i stedet for at dele af den leveres af 
sundhedsassistenter eller rengøringspersonale. Dette har betydet højere time omkostninger, men 
resulteret i færre timer i alt. Buurtzorg skulle med denne model, have opnået op imod 50 procent 
reduktion i antallet af timer, forbedret kvaliteten af pleje og øget arbejdsglæde for deres ansatte. 
 
Med besøget/oplægget, vil udvalget kunne hente inspiration fra en anden – med stadig nærliggende – 
sektor i relation til afbureaukratisering. 

 

 
Radboud umc 

Radboud umc er et af de hospitaler i Holland, som har implementeret EPIC’s sundhedsplatform. 
Følgende elementer søges, i videst muligt omfang, indarbejdet i det samlede program for dagen: 

- Rundvisning 
- Erfaringer med at implementere EPIC 
- Erfaringer i relation til afbureaukratisering 
- Erfaringer fra politisk/bestyrelsens side 
- Fremtidige udviklingsønsker 

 

 
Philips Research Center 

Philips Research Center ligger på High Tech Campus (HTC) Eindhoven, som er centrum for teknologi 
aktiveret innovation i Holland. Det er et åbent campus, målrettet på at fremme et åbent samarbejde 
mellem forskellige virksomheder og institutter. Over 8000 forskere, udviklere og iværksættere arbejder 
tæt sammen på HTC, om at udvikle morgendagens teknologier og produkter. 
 
Philips Research Eindhoven har blandt andet fokus på sundhedsteknologi-løsninger, herunder blandt andet 
på diagnostisk billeddannelse, patientpleje og klinisk beslutningsstøtte, samt teknologier til hjem og 
personlig sundhedspleje. 
 
I Philips Research ExperienceLab på High Tech Campus i Eindhoven bliver nye teknologier og applikationer 
testet. Her kan tværfaglige teams observere testpersoners adfærd og interaktioner med de innovative 
koncepter.  
 
Med oplæg og rundvisning i ExperienceLab kan udvalget hente inspiration i forhold til de nyeste 
sundhedsteknologiske trends og fremtidige it-løsninger. 

 

De Hogeweyk (Demenslandsbyen) (UDGÅR AF PROGRAMMET) 

Verdens første demenslandsby 'De Hogeweyk' ligger i Amsterdam og er indrettet så det mest af alt minder 
om en tryg lille landsby med hjemlige boliger, bytorv, butik, pub og restaurant. Landsbykonceptet har fået 
stor international opmærksomhed for sin unikke måde at kombinere hverdagsliv og pleje på, fordi 
beboerne føler sig mindre fremmedgjorte, når de bevæger sig rundt i de hjemlige og trygge rammer.  

Da det desværre ikke er muligt at besøge demenslandsbyen på dette tidspunkt udgår denne aktivitet af 
programmet. 

 


