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Referat fra 17,4-udvalgsmøde Buurtzorg pilotpro-
jektet 
 
Dato: Mandag den 9.november 2020 
Deltagere: Politisk repræsentation: Ib Lauritsen (formand), Henrik Engedahl, Frank Heidemann, 
Bo Sand Kristensen, Heinrich Rune og Henrik Kraglund. 
Embedsmænd: Flemming Storgaard, Karen Heebøll (KH), Kenneth Jensen, Dorthe Jepsen (DJ). 
(Lisa Gramkow Østergaard deltog som referent). 
 
Referat: 

1. Velkomst og program v. Ib Lauritsen 
Velkomst givet.  
 

2. De seneste fakta og tal v. KH 
KH præsenterede de opdaterede tal, dog således at time- og afregningstal for oktober ude-
står (se dias). Antallet af visiterede borgere, timetal og økonomisk afregning er fortsat sti-
gende.  
17,4 udvalget spurgte til, hvad bruger vi på den andel, som vi selv leverer? – DJ: der er ta-
le om et rammebudget. Det konstateres således, at vi ikke tidligere har afregnet pr. time, 
som vi gør med Lokalpleje Danmark.  
 

3. Orientering om status v. DJ 
a. Status på nødkald: DJ orienterede om, at 5-10 % af dem, der har nødkald, hverken 

modtager sygepleje eller hjemmepleje. Nødkald om natten er nu overgået til kom-
munen. Der er opmærksomhed på, at nødkald ikke benyttes til hjælp, der kunne 
have været planlagt.  
17,4-udvalget spurgte til antal nødkald om natten. Det har tidligere været anført 
som 1-2 opkald pr. uge.  

b. Status på brug af underleverandører: Firmaet PPO er nu godkendt som underleve-
randør til Lokalpleje Danmark af praktisk hjælp fx rengøring – samt omvendt.  

c. Status på ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje: Ansøgning på 7,6 mio. kr. er 
sendt. Forhåbentligt er det afklaret til næste møde, om vores ansøgning er god-
kendt.  

d. Status på tilsyn af Lokalpleje Danmark: Første tilsyn varslet den 1. dec. Tilsynet 
handler om kvalitet og patientsikkerhed – ikke borgertilfredshed (se dias). Der fo-
retages tilsyn af kommunens eksterne leverandører fra både Ikast-Brandes og Sty-
relsen for patientsikkerheds side. Ikast-Brandes enheder modtager udelukkende til-
syn af styrelsen.  
Fem konkrete emner bliver tjekket ved tilsynet af Lokalpleje Danmark, og der ud-
arbejdes en skriftlig rapport, som sendes til politisk behandling.  

17,4-udvalget spurgte til det nuværende antal af ansatte: 10 hoveder svarende til 7,8 fuld-
tidsstillinger. 
 

4. Eventuelt v. Flemming Storgaard 
Der er ønske om at lægge dias på hjemmesiden sammen med referatet. Dette iværksæt-
tes.  
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Næste møde er den 14. december 2020 - som vanligt umiddelbart efter byrådsmødet. På 
dette møde aftales mødefrekvens for 2021.  


