Foreløbigt program for studieturen til Holland
Destination:
Utrecht, Holland.
Deltagere:
Medlemmer af udvalget for nære sundhedstilbud,
Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget
Tidspunkt for studietur:
Tirsdag den 19. november til fredag den 22. november 2019
Afrejse fra Billund tirsdag 19. november kl. 18.40.
Hjemrejse med ankomst i Billund 22. november kl. 16.45.
Program:
Der foreslås følgende skitse for program, idet der tages forbehold for
endelig bekræftelse af aftalerne, ligesom der tidspunkterne for
programpunkterne kan ændres.
Onsdag 20. november 2019:
Besøg hos Health Hub Utrecht
Oplæg fra Sundhedsministeriet.
Dagen starter med et oplæg fra CIO Ron Roozendaal eller Tim
Posteman fra Sundhedsministeriet i Holland. De fortæller om det
hollandske sundhedsvæsen og to store transformationer på
forsikrings og kronikerområdet. Herunder hvordan
Sundhedsministeriet i dag arbejder med at promovere innovation og
transformation af sundhedsvæsenet.
Oplæg fra Nictic/VZVZ.
Nictic har ekspertise i IKT / informationsteknologi i
sundhedssektoren, herunder udveksling af data mellem de forskellige
aktører i sundhedsvæsnet.

Besøg Health Hub Utrecht, Jaarbeurs Innovation square Mile.
Provinsen Utrecht er interessant, fordi den både rummer et af de
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mest fattige og rige kvarterer i Holland.
Her skal delegationen besøge nogle af de mange start virksomheder, som arbejder sammen
med hinanden om innovation og transformation I sundhedsvæsenet.
Endvidere kan udvalget besøge sundhedshuset og møde de sygeplejersker og læger, som
arbejder med borgerne i de fattige kvarterer i Utrecht . De kan fortælle om, hvordan de
arbejder sammen med de sociale myndigheder i området.

Torsdag 21. november 2019
Besøg hos Slingeland hospital, Sensire home care og Naast call center.
Stederne ligger tæt på hinanden, og der er tale om en times kørsel fra Utrecht.
Singleland hospital, Sensire home Care og Naast call center arbejder tæt sammen om pleje og
behandling af kronikerpatienterne. Herunder arbejder specialisterne på hospitalet tæt sammen
med sygeplejerskerne på Senire home Care Center og Naast Call center. Samarbejdet giver
stor tryghed for kronikerpatienterne og er et koncept, som man ønsker at udbrede til andre
hospitaler.
Besøg hos praktiserende læge.
Fredag 22. november 2019
Buurtzorg og "Hospital at Home"
Holland har etableret en model med behandlingssygeplejersker, kaldet "Buurtzorg". Denne
model giver en meget høj grad af tilfredshed fra både borgere og medarbejdere. Hertil
kommer, at der ved indførelse af modellen er opnået store økonomiske besparelser.
Buurtzorg er hurtig blevet udbredt, både i og uden for Holland. Alene i Holland er der på 10 år
etableret 850 teams, og modellen er blevet udvidet til også at omfatte bl.a. psykiske lidelser.
Burtzorg er endvidere udbredt til 24 lande.
Delegationen vil blive introdceret til Buurtzorg. Endvidere arbejdes på at delegationen kan høre
om "Hospital at Home", som er et koncept, hvor man tilbyder sikker pleje på hospitalsniveau til
ældre mennesker i eget hjem.
Fredag eftermiddag:
Hjemrejse fra Amsterdam 16.45, ankosmt Billund Lufthavn kl. 17.50
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