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Til Ældre- og Sundhedsudvalget 
 
 
 

 
 
 
Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende Tilsyn i Egedalgruppen – orientering       Acadresag nr. 22/7294 
 

 
 
Seniorrådet har modtaget denne orienteringssag den 2. august 2022 og har behandlet og godkendt 
dette høringssvar på rådets møde den 5. august 2022. 
 
INDLEDNING 
Seniorrådet anbefaler kraftigt og indtrængende, at Ældre- og Sundhedsudvalget overfører sagen fra et 
orienteringspunkt til et beslutningspunkt – primært af følgende årsager:  
Det er bekymrende, at Egedalgruppen den 18. januar 2022 opnår en fin tilsynsrapport, udført af ekstern 
leverandør BDO. Tilsynsrapporten 2 måneder senere af det samme område udført af Styrelsen for 
Patientsikkerhed udviser en noget markant og meget anderledes - ret så dårlig tilsynsrapport, der 
udmønter sig i et påbud på en del områder. Det gælder i forhold til dokumentation af den daglige pleje 
og omsorg, der leveres hos borgerne, men også i forhold til de interne aftaler og arbejdsgange, 
der er mellem myndighed og udfører samt imellem sygeplejen og hjemmeplejen. 
 

Seniorrådet anbefaler, at Ældre- og Sundhedsudvalget får set meget alvorligt på de to instanser, som 
kommunen bruger på disse opgaver ud fra, hvad er troværdigt, og hvad skal der handles på. Den 
eksterne leverandør BDO burde holdes op på tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er 
nu anden gang vi ser en så markant forskel på tilsynsrapporter fra BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed 
indenfor kort tid og for det samme område – Solkrogen.  
Seniorrådet er af den opfattelse, at BDO kan give ”en falsk tryghed”. Hvad er den årlige udgift til BDO? 
 

Uddrag fra 
Ældretilsynet Tilsynsrapport Egedal hjemmepleje fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
 

Konklusion efter partshøring 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17. maj 2022 partshørt Egedal hjemmepleje over udkast til 
tilsynsrapport samt udkast til afgørelse om påbud i forbindelse med ældretilsynsbesøget den 15. marts 
2022 hos Egedal hjemmepleje. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. juni 2022 modtaget høringssvar 
fra Egedal hjemmepleje.  
Styrelsen har taget høringssvaret til efterretning, men det er styrelsens vurdering, at høringssvaret ikke 
giver anledning til ændringer i vurderingen. Styrelsen anerkender, at plejeenheden har iværksat og 
planlagt tiltag med henblik på at rette op på den fornødne kvalitet i hjælp, pleje og omsorg til borgerne. 
Vi finder det dog ikke dokumenteret, at tiltagene på nuværende tidspunkt har haft den tilstrækkelige 
virkning i forhold til at rette op på den fornødne kvalitet i plejeenheden.  
Vi har derfor den 17. juni 2022 udstedt et påbud til plejeenheden om senest den 17. juni 2022 at opfylde 
nærmere fastsatte krav for at bringe de ved tilsynet konstaterede forhold i orden. 
 

Seniorrådet mener, at der må foreligge en skrivefejl her. Plejeenheden får et påbud den 17. juni, som 
skal være opfyldt samme dag. Kan det være rigtigt? 
 



Side 2 af 2. 

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg  
Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget 15-03-2022 vurderet, at plejeenheden 
indplaceres i kategorien:  
Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet 
 

Baggrunden for vurderingen er, at der var uopfyldte målepunkter under temaerne:  

• Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død  

• Målgrupper og metoder  

• Organisation, ledelse og kompetencer  

• Procedurer og dokumentation  

• Aktiviteter og rehabilitering  
 

Ovennævnte uopfyldte målepunkter under de fem temaer er sammenfattet i en handleplan udarbejdet 
af Egedal kommune, der omfatter 20 uopfyldte punkter og deraf 20 krav, der skal forbedres.  
 

SAMMENFATNING 
Seniorrådet anser det som værende usædvanligt, at der ved en stikprøvekontrol findes 20 punkter, der 
skal forbedres, og som bliver betegnet som:  
 

Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet, og som giver et forbud. 
 

• Seniorrådet har ikke gået ind og kommenteret hvert enkelt af de 20 punkter, der skal forbedres.  
 

• Derimod ønsker Seniorrådet at blive orienteret løbende om sagen, og når forbuddet ophæves; 
første gang på Seniorrådets møde den 2. september 2022 i ”klassens time som særskilt punkt. 

 

• Seniorrådet er også af den opfattelse, at Ældre- og Sundhedsudvalget bør overveje at træffe 
beslutning om, at Styrelsen for Patientsikkerhed foretager stikprøvekontrol i de resterende tre 
hjemmeplejegrupper i kommunen. 

 

• Seniorrådet anbefaler, at Ældre- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om den fremtidige 
anvendelse af den eksterne leverandør BDO, som værende troværdig / ikke troværdig i deres 
tilsyn på vegne af Egedal Kommune. BDO’s tilsynsrapporter ligger til grund for eventuelle 
nødvendige handlinger eller ikke; - på lige fod med tilsynsrapporterne fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed.  

 

• Afgørelse om påbud og tilsynsrapport med henblik på offentliggørelse i plejeenheden samt i 
kommunen. Styrelsen oplyser, at tilsynsrapporten af 15. marts 2022 vil blive offentlig og være 
tilgængelig i 3 år på Styrelsens hjemmeside. Egedal Hjemmepleje har pligt til at offentliggøre 
tilsynsrapporten på egen hjemmeside samt gøre påbuddet tilgængeligt i selve plejeenheden i 
samme periode som tilsynsrapporten og påbuddet er offentliggjort på Styrelsens hjemmeside. 
Kommunen har ligeledes en forpligtelse til at offentliggøre påbuddet samt tilsynsrapport i 
samme periode som tilsynsrapporten og påbuddet er offentliggjort på Styrelsens hjemmeside. 

o Seniorrådet kan ikke umiddelbart se ud af Egedal Kommunes hjemmeside, at 
ovennævnte er offentliggjort, som Styrelsen for Patientsikkerhed kræver det. 

 
 
Med venlig hilsen 
Egedal Seniorråd 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 


