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Referat fra møde i §17,4-udvalget for Buurtzorg-
projektet 
Den 22. juni 2020 

  

Deltagere: Politisk repræsentation: Ib Lauritsen (formand), Henrik Engedahl, Frank Heidemann, 

Bo Sand Kristensen, Heinrich Rune og Henrik Kraglund.  

Embedsmænd: Flemming Storgaard, Karen Heebøll og Kenneth Jensen. Der er afbud fra Dorthe 

Jepsen. Dorthe Iversen, leder af hjemmepleje og sygepleje deltog i stedet.  

(Lisa Gramkow Østergaard deltog som referent). 

 

Referat: 

De fremviste dias er udsendt pr. mail til §17,4-udvalget den 22. juni.  

 
1) Status på opstart og implementering v. Karen Heebøll 

Karen fortalte om den lidt forsinkede opstart pga. corona og den implementeringsplan, der 
er aftalt. Planen er fulgt som aftalt.  

Der er etableret en mødestruktur for hhv. borger-emner (dagligt efter behov), sygepleje-
faglige emner (ugentligt) samt styregruppeemner (1 time hver anden uge), så der løbende 
følges op på de ting, der opstår. Både omkring den konkrete borger og om lidt mere over-
ordnede ting.  

Der arbejdes p.t. på at få aftalerne konkretiserede og implementeret helt på plads. Samar-
bejdet finpudses bl.a. ift. visitationsforløbet.  

2) Erfaringer fra opstart (2/6-20) og til dags dato v. Karen Heebøll 
- herunder, hvor mange i hjemmesygepleje, delegeret sygepleje og alm. hjemmepleje? 
- økonomi p.t. 

Der er leveret 12 timers ydelser på fritvalgsområdet (dvs. personlig pleje og praktisk 
hjælp) i perioden 2. til 18. juni. Der er tale om færre end 5 borgere. Kontrakt, pjece og an-
nonce er kørt efter bogen frem mod opstarten.  

Der er startet 37 borgere op i sygeplejedelen, mens 40 borgere blev hos Ikast-Brande. 
”Nye” borgere pr. 5. maj tilbydes som udgangspunkt Lokalpleje Danmark (LPDK). Dertil 
kommer 13 borgere i nødkald. Enkelte ydelser tilbyder LPDK ikke fx pga. særlig kompeten-
ce.  

Der er en opmærksomhed på dækning i vagtplanen ift. sygeplejekompetencer/tilkald og 
den kvalitet, der leveres. 17,4-udvalget vil gerne følge dette opmærksomhedspunkt.  

Der er p.t. 4 sygeplejersker og 2 SOSU’er ansat.  

Drøftelse af det frie valg på sygeplejen: Det er efterfølgende konstateret (jf. mail udsendt 
23. juni), at der skal være tale om et aktivt fravalg fra borgerens side jf. kontrakten.  
Det aftales, at der samles op på hvor mange der aktivt fravælger LPDK og evt. også hvor-
for, hvis muligt.  

Delegeret sygepleje blev drøftet. Det kan eksempelvis være, når en SOSU-opgave hænger 
tæt sammen med en sygeplejeopgave – eksempelvis ved Stomi. Personlig Pleje og Omsorg 
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har beholdt en del af deres ”kunder” af den grund, således at sygeplejedelen ikke er over-
draget til LPDK.  

Det konstateres, at der er tale om et meget engageret samarbejde, der kræver kræfter fra 
begge sider.  

3) Evalueringsmodeller og ekstern bistand v. Flemming Storgaard 
Bilag: Evaluering og videndeling i Buurtzorg-forløbet v2 (vedhæftet mødeindkaldelsen) 
Bilag: https://www.vive.dk/da/udgivelser/buurtzorgs-model-for-hjemmesygepleje-og-
hjemmepleje-15036/ (der netop udkommet et VIVE-rapport om erfaringerne med Buurt-
zorg i England og mulighederne i DK. Den kan downloades fra denne side. Læs evt. blot 
sammenfatningen s. 5-8)  

Flemming gennemgik processen for evaluering, hvor kommunen efter en drøftelse med 
LPDK kontakter eksterne evaluatorer.  

Derudover blev udvalget orienteret om processen for videndeling. Her skal der arbejdes 
med tilsynskoncept og økonomiopfølgning, før dette er helt på plads.  

Det er vigtigt for §17,4-udvalget, at borgerne spørges, og at der sammenlignes med Ikast-
Brande i det omfang, det giver mening og kan måles. Ligeledes er det vigtigt at komme i 
gang, så der kan gennemføres en midtvejsevaluering.  

Notatet godkendes, der er dog mulighed for at komme med yderligere bemærkninger ved 
at sende mail til Flemming.  

4) Aftale om mødefrekvens jf. kommissoriet  
Bilag: Beslutning om nedsættelse af §17,4-udvalg for Buurtzorgprojektet 03-02-2020 
(vedhæftet mødeindkaldelsen) 
 
Der er opmærksomhed på at holde det øvrige Byråd løbende orienteret. Det aftales at give 
en orientering på byrådets dialogmøde den 18. august. Cirka 15-20 minutter. 
  
Det aftales, at der holdes møde i §17,4-udvalget efter hvert byrådsmøde i hvert fald de 
første 3 gange, herefter vurderes frekvensen igen. På næste møde inviteres Bjørn fra 
LPDK.  

 

 

 

 


