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Til: Ældre- og Sundhedsudvalget ved formand Birgitte Neergaard-Kofod 
 
 
Vedr.:  Tilsynsrapport Egedal hjemmepleje – Endelig rapport opfølgning Egedalgruppen 
 
 
Egedal Seniorråd har behandlet den endelige opfølgende rapport i Egedalgruppen/hjemmeplejen på rådets 
møde den 5. januar 2023 med følgende bemærkninger: 
 

For det første har Seniorrådet noteret, at der ud af 36 stillinger er aktuelt 10 stillinger vakante, ca. 28%.  
Dette er en stor procentdel, der er vakante på en arbejdsplads som denne. Seniorrådet anser udfordringen 
med at få ansat kvalificeret personale, som værende en væsentlig og medvirkende faktor i denne sag. Og 
det er ikke kun i hjemmeplejen i Egedalgruppen, hvor denne udfordring er. Det er på hele ældreområdet. 
 

Seniorrådet har endvidere noteret, at på baggrund af fundene ved tilsynsbesøget har Styrelsen ikke fundet 
grundlag for at ophæve påbuddet af 17. juni 2022. Styrelsen har derudover fundet grundlag for den 13. 
december 2022 at udstede et supplerende påbud til plejeenheden, idet der ved det opfølgende tilsyn var 
nye fund og mangler. 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 05-10-2022 vurderet, at plejeenheden 
indplaceres i kategorien:  
Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet 
 

Fra det første påbud er der nu gået ca. 9 – 10 måneder, hvor der jf. Tina Wils orienterende mail er arbejdet 
med problemstillingerne, der har udløst et påbud. Det anerkender Seniorrådet. 
 

Dog må Seniorrådet konstatere, at påbuddet fra marts 2022 bibeholdes, samt at der er givet et 
supplerende påbud til plejeenheden, idet der ved det opfølgende tilsyn var nye fund og mangler. 
 

Seniorrådet opfordrer Egedal Kommunes ledelse på ældreområdet til ved en ekstraordinær og konstruktiv 
indsats, så hurtigt som muligt, - at få den sag bragt ud af verdenen i tæt samarbejde med personalet. 
 

Med disse bemærkninger tager Seniorrådet sagen til efterretning 
 
 
På vegne af Egedal Seniorråd 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 


