
Kantinen
Den 5. oktober 
2021

Velkommen til 
temamøde



Program

Del A: Visitation og myndighed 
Herunder: 
• Forløb fra visitation til afregning, timepriser, og –

forbrug, benchmark af timepriser, leverandørens 
mulighed for at prioritere og planlægge opgaver.

Del B: Hjemmeplejen – et 
udførerperspektiv (bemærk ekskl. sygepleje)
Herunder: 
• Bevilling til leverandør, tidsramme/opgave på 

køreseddel og brug af denne, balance ml. opgaver 
og medarbejdertid, afregning



Del A: Indblik i arbejdet i 
visitation- og 
myndighedsafdelingen

Temamøde



Agenda

 Tidsbegreber
 KL’s timeprismodel
 Benchmark af timepriser
 Aktivitetstal
 Afregning



Tidsbegreber
• Visiteret tid: Den tid, som en 

ydelse er visiteret
• Planlagt tid: Den tid, som er 

planlagt hos borgeren (kørelister)
• Leveret tid: Den tid, som borgeren 

får leveret (swipet) 
• Disponeret tid: leveret tid + 

planlagt tid som ikke er aflyst



Tidsbegreber



KL’s timeprismodel:

Trin 1: Opdeling af ældreområdets udgifter
• Alle udgifter som direkte er forbundet med hjemmeplejen

• Lønninger
• Refusioner (sygdom, fleksjob, barselsrefusion etc.)
• Vikar udgifter
• Beklædning 
• Forsikring
• Uddannelse
• Tjenestekørsel 
• Etc. 



KL’s timeprismodel:

Trin 2: Beregning af kapital- og fællesomkostninger
• Alle udgifter som er indirekte forbundet med hjemmeplejen

• Administrative støttefunktioner (IT, Personale- og økonomiafdeling)
• Ledelse
• Bygninger
• Barselspulje 
• Etc. 



KL’s timeprismodel:

Trin 3: Fordeling af udgifter til priskategorier 
• I Ikast-Brande kommune fordeles udgifterne i følgende priskategorier: 

• Praktisk hjælp 
• Personlig pleje, hverdag
• Personlig pleje, øvrig tid
• Personlig pleje, nat



KL’s timeprismodel:

Trin 4: Opgørelse af antal disponerede timer – og beregning af timepris
- Timeprisen udregnes 



KL’s timeprismodel:

Aktuel timepris (ekskl. moms): 
• Praktisk hjælp 408 kr. 
• Personlig pleje, hverdag 480 kr.
• Personlig pleje, øvrig tid 551 kr. 
• Personlig pleje, nat 1.262 kr. 



Benchmark
• Dansk Industri analyserede i 2021 

kommunernes afregningspriser
• Praktisk hjælp: 



Benchmark
• Dansk Industri analyserede i 2021 

kommunernes afregningspriser
• Praktisk hjælp: 



Benchmark
• Dansk Industri analyserede i 2021 

kommunernes afregningspriser
• Praktisk hjælp: 

Landsgennemsnit: 390 kr. 
Ikast-Brande:  408 kr. 
Forskel 18 kr. (4,6 pct.)



Benchmark
• Dansk Industri analyserede i 2021 

kommunernes afregningspriser
• Personlig pleje, hverdag: 



Benchmark
• Dansk Industri analyserede i 2021 

kommunernes afregningspriser
• Personlig pleje, hverdag: 

Landsgennemsnit: 428 kr. 
Ikast-Brande:  480 kr. 
Forskel 52 kr. (12 pct.)



Benchmark
• Dansk Industri analyserede i 2021 

kommunernes afregningspriser
• Personlig pleje, hverdag: 



Aktivitetstal
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Aktivitetstal

2.341 2.330 2.363 2.199 2.221 2.082 2.155 2.183 2.276 2.420 2.347 2.562 2.635 2.464
2.772 2.631 2.781 2.797 2.746

11.046

10.298
10.97710.92011.017

10.33110.53910.56810.47710.752
10.179

10.62710.691

9.365

10.462
9.846

10.48010.357
10.962

13.388

12.628
13.34013.11813.239

12.41412.69412.75112.753
13.172

12.527
13.18913.326

11.829

13.233

12.477

13.26113.154
13.708

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Antal hjemmehjælpstimer i 2020 og 2021

Privat Kommunal I alt Lineær (Privat) Lineær (Kommunal) Lineær (I alt)



Aktivitetstal
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Aktivitetstal
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Aktivitetstal

Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdag Personlig pleje, øvrig tid Personlig pleje, nat

337.255 3.050.077 2.861.541 87.973
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Afregning - Frit valg august 2021*



Afregning
• Fritvalgs leverandørerne afregnes 

efter disponeret tid – 1 mdr. bagud
• Afregningen tager udgangspunkt i 

dataudtræk fra omsorgssystemet 
Cura

• Der afregnes ligeledes for nødkald
• Der afregnes for aflyste besøg i de 

tilfælde hvor borgeren aflyser. Der 
afregnes ikke, hvis borgeren er 
indlagt. 

• Der må ikke disponeres mere tid, end 
der er visiteret. 



Spørgsmål? 



Del B: Indblik i arbejdet i 
hjemmeplejen – et 
udførerperspektiv

Temamøde



Hjemmeplejen
- et udførerperspektiv



Hvad bliver der bestilt?
- og hvordan kommer bevillingen til leverandøren?

 Visitationen vurderer 
borgerens behov ud fra 
funktionsniveau. 

 Bestilling af praktisk hjælp 
og/eller personlig pleje 
sker ud fra overstående 
vurdering. 

 Visitationen opretter 
ydelser i Cura Care, som 
sendes til den udførende 
leverandør. 



Hvordan bliver bestillingen til 
en opgave?

 Planlæggerne i hjemmeplejen 
planlægger borgerens ydelse, 
der er bestilt fra visitationen.

 Opgaverne sættes på en 
køreliste ud fra 
faglighed/kompetencer og 
geografi. 

 Pakkerne er tidssat fra 
visitationen, og denne tid 
fordeles på ugen alt efter 
behov og ønske.



Arbejdet med 
opgaver vs. medarbejdertid

 En ”stjernevagt” 
belastningsfordeler 
kørelisterne til næste 
vagt. De planlægger 
også kørelisterne efter 
kompetencer og interne 
møder. 



Hvordan bruges 
kørelisterne?

 Ved indmøde fremgår alle 
kørelister på en storskærm. -
Den forhåndsplanlagte 
køreliste fremgår også på 
tabletten. Her har den 
enkelte medarbejder 
mulighed for at tilrette sin 
køreliste ved behov i 
samarbejde med hele 
gruppen.

 Medarbejderne swiper for 
leveret ydelser og 
dokumenterer via 
observationer på tabletten.



Hvordan bruges 
kørelisterne?

 Ved akutte opståede 
opgaver der forsinker 
arbejdet, kan den enkelte 
medarbejder søge hjælp 
hos kollegaer.  

 Vurderer den enkelte 
medarbejder, at der skal 
ske permanente 
ændringer på kørelisten, 
sendes en observation til 
planlæggeren.



Hvilken tid afregnes med 
leverandøren?

 Betaling for disponeret tid, 
herunder også akutte opgaver.

 Dækker dokumentation og 
køretid. 

 Vi får ingen betaling for interne 
møder fx personale-møder, 
faglig undervisning, 
koordineringsmøder, 
nøglefunktioner fx CURA, SD., 
forflytning. - Dette forventes at 
ligge i timeprisen samt i puljen 
”bedre bemanding” (øget 
trivsel og kompetenceudvikling 
i fritvalgsområdet). 



Et kig ind i Hjemmeplejen

Synlig ledelse 
herunder 

trivsel

Rekruttering 
og 

fastholdelse

Stjernevagter 
herunder 

Geo-teams

Det 
uforudsete 
og logistik

Rehabilitering


