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17,4-udvalgsmøde 
Buurtzorg pilotprojekt



Dagsorden

1. Opfølgning på tal og statistikker 
v. Karen Heebøll

2. Tilsynsrapport for sygepleje 
v. Dorthe Jepsen
Bilag: sagsfremstilling

3. Midtvejsevaluering af pilotprojektet 
v. Flemming Storgaard

4. Eventuelt



1. Opfølgning på tal og 
statistikker 

• v. Karen Heebøll
• Fremvisning af pdf



2. Tilsynsrapport for 
sygepleje

• v. Dorthe Jepsen



Handleplaner efter tilsyn

• At der i borgeres hjem kun forefindes medicin, 
som er anført på FMK

• Håndtering af medicin, der ikke er i brug hos 
borgeren

• Sikring af navn og cpr-nummer på 
doseringsæsker hos borgere, der får doseret 
medicin.

• Korrekt ordination af insulin i FMK
• Instruks ved hypo-og hyperglykæmi
• Symptomer ved hypo -og hyperglykæmi
• Glucagon pen hos insulin krævende diabetikere.
• At udbygge og forbedre kontinuiteten og 

overgangen mellem den kommunale 
hjemmepleje og Lokalpleje



3. Midtvejsevaluering af 
pilotprojektet

• v. Flemming Storgaard



Midtvejsevaluering

• Der er indgået aftale med VIVE i 
marts. Aftalen er clearet med LPDK

• Der gennemføres undersøgelser 
både hos IBK og hos LPDK og laves 
sammenligninger, dette er igangsat.

• Midtvejsevalueringen betales af SST-
puljeprojektet ”Selvbestemmelse og 
involvering” - VIVE bidrager m. 
midtvejsfeedback til projektet ud fra 
læringen fra pilotprojektet.



Formål midtvejseval.
• i) at undersøge og dokumentere, hvordan og 

hvorvidt Ikast-Brande Kommune via 
samarbejdet med Lokalpleje Danmark har 
realiseret målsætningen om at levere en 
forbedret kvalitet indenfor en uændret 
ressourceramme

• ii) undersøge og afklare, hvilke elementer fra 
forsøget med Buurtzorg-modellen i Bording-
Engesvang, der kan anvendes til at udvikle 
en mere værdig ældrepleje generelt og 
specifikt i forhold til puljeprojektet 
”Selvbestemmelse og involvering”.



Tidsplan midtvejseval.

• April-maj: Observationer, 
interviews og ”deskriptive” data 
(fx sygefravær før/efter, antal 
borgere, økonomi osv.)

• Juni: Første rapportudkast –
herefter validering og ”eksternt 
review”

• September: Rapport fremlægges 
for byrådet



Budget

• Direkte finansieret af SST-
puljebevilling: 378.600

• Forventes også finansieret af 
SST-projektet: 104.700
(til komparative observations-
og interviewstudier)

• I alt 483.300 kr. 
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