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Referat 17,4-udvalgsmøde Buurtzorg pilotprojekt 
Den 3. maj 2021 

Deltagere:  

Politisk repræsentation: Ib Lauritsen (formand), Henrik Engedahl, Frank Heidemann, Bo Sand Kri-

stensen, Henrik Kraglund, Heinrich Rune. 
Embedsmænd: Flemming Storgaard, Karen Heebøll, Kenneth Jensen, Dorthe Jepsen.  
(Lisa Gramkow Østergaard deltog som referent).  

 

Referat:  

1. Opfølgning på tal og statistikker v. Karen Heebøll 

Bilag vedhæftet referatet: Rapport med tal 

Karen præsenterede de sidste nye tal. For Lokalpleje Danmark ses især en stigning på 

fritvalgsområdet, hvor man både har flere borgere og dermed større afregning. I for-

hold til afregning (tabel 11 i bilaget) bemærkes, at denne er tilrettet også bagudrettet 

med den nye timepris beregnet af BDO. Ligeledes bemærkes det, at ”fritvalgsområdet” 

er det, der traditionelt kaldes for hjemmehjælp dvs. praktisk hjælp og personlig pleje.  

 

Udvalget spurgte om, stigningen i fritvalgsområdet i LPDK kan tilsiges ”gamle” kunder 

der flytter fra Ikast-Brande Kommune eller ny tilgang. Dette vides ikke, men det er ik-

ke usædvanligt at borgerne en gang imellem skifter leverandør.  

Det blev drøftet, hvad grunden kan være til, at borgerne skifter leverandør eksempelvis 

personaleskift. 

 

2. Tilsynsrapport for sygepleje v. Dorthe Jepsen 

a. Bilag: sagsfremstilling (udsendt sammen med referatet) 

b. Bilag udsendt m. referatet: Tilsynsrapport inkl. handleplan findes på forsiden af lo-

kalpleje.dk: 

http://lokalpleje.dk/download/20210223_LPDK_tilsynsrapport+handleplaner_r.pdf  

Den 23. februar 2021 blev der gennemført tilsyn hos Lokalpleje Danmark og udarbej-

det en rapport. Et tilsyn handler især om den faglige kvalitet og vurderer bl.a. om pati-

enternes sikkerhed kan være i fare. Målingen er et krav fra sundhedsloven. Der er en-

treret med et privat firma, for at sikre en god legitimitet i rapporten.  

Det skal undersøges, hvad kommunens forpligtelse er i forhold til at orientere Styrelsen 

for patientsikkerhed om resultatet af tilsynet.  

Der er lavet gode handleplaner, og Lokalpleje Danmark er gode til at indhente faglig 

sparring hos Ikast-Brande. Der er derfor stor forventning til, at de påpegede emner bli-

ver rettet snarest. Et forløb omkring samarbejdet mellem LPDK og hjemmeplejen i IBK 

er iværksat.   

Udover tilsynet føres løbende kontrol og følger op.  

Udvalget spurgte til utilsigtede hændelser, dette er også kommet godt i gang nu.  

 

3. Midtvejsevaluering af pilotprojektet v. Flemming Storgaard 

Bilag vedhæftet referatet: Plancher fra mødet.  

Flemming gennemgik formål og tidsplan, som beskrevet i plancherne. Midtvejsevalue-
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ringen har en pris af knap 0,5 mio. og skal i høj grad bruges ind i udviklingsprojektet 

på ældreområdet. Derfor er midtvejsevalueringen finansieret af samme projekt, idet 

Sundhedsstyrelsen har bevilliget penge til det.  

Udvalget spurgte til samarbejdet med andre kommuner, der også forsøger sig med Bu-

urtzorg-modellen. Haderslev og Varde er skrevet ind i Ikast-Brande Kommune projekt-

beskrivelse ligesom Herning er nævnt, (Herning har dog ikke selv har igangsat Buurt-

zorg-forsøg). Ikast-Brande er længst fremme, som følge af pilotprojektet med Lokalple-

je Danmark.  

 

4. Eventuelt 

Intet at berette.  


