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Til:  Egedal Byråd ved borgmester Vicky Holst Rasmussen 
Cc til: Ældre- og Sundhedsudvalget ved formand Birgitte Neergaard-Kofod 
Kopi til: Debbi Thuesen og Torben Jensen (pårørende) 
 
 
Ang.: Flyttetilbud Engbo og Solkrogen til det nye plejecenter Hyrdevænget 
 
Vedr.: Henvendelse fra pårørende til demente beboere til Egedal Seniorråd 
 
 
 
 
 
INDLEDNING 
I henhold til den godkendte Styrelsesvedtægt for Egedal Seniorråd, - rådgiver Seniorrådet Kommunalbe-
sen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorer; bl.a. er formålet med rådets arbejde: Være med 
til at sikre, at pensionisternes og seniorernes problemer bliver fremlagt for kommunen. Derudover kan 
Seniorrådet tage alle spørgsmål om anliggender på det ældrepolitiske område op til drøftelse. Dette 
gælder både spørgsmål af general karakter, og spørgsmål udsprunget af konkrete sager. 
 

HENVENDELSE TIL SENIORRÅDET DEN 24. JANUAR 2023 FRA PÅRØRENDE 
Denne henvendelse til Seniorrådet fra pårørende på Engbo-Solkrogen er modtaget den 24. januar 2023. 
./. Der henvises til vedhæftet mail-bilag desangående fra Debbi Thuesen og Torben Jensen. 
Seniorrådet har holdt ordinært møde torsdag den 26. januar 2023, hvoraf det fremgår af den udsendte 
dagsordenen punkt nr. 1d): Hvad er status på flytningen af demente beboere til Hyrdevænget. 
På baggrund af henvendelsen til Seniorrådet er dette punkt blevet udvidet med deltagelse af borgmes-
ter Vicky Holst Rasmussen.  – efter anmodning fra formanden for Seniorrådet. 
Seniorrådet ønsker en konkret drøftelse af situationen og klarhed over, - en for begge parter, retfærdig, 
acceptabel og fair løsning, der overholder nugældende regler, bestemmelser og lovgivning på området. 
Retssikkerheden for den enkelte beboer er helt afgørende i denne sag. 
 

ENGBO OG SOLKROGEN 
Seniorrådet er ikke ”eksperter på dette problemområde”. Seniorrådet forudsætter, at de demente 
beboere på Engbo og Solkrogen er lægeligt udredt med diagnosen demens. På hvilket nuværende stade 
i demensforløbet de befinder sig i, kan vi ikke udtale os om. Seniorrådet er af den opfattelse, at så at 
sige alle de demente har brug for pårørende, til at rådgive, vejlede og/eller træffe juridiske beslutninger 
på den dementes vegne. For at dette kan lade sig gøre, er der nogle regler og bestemmelser, der skal 
være gennemført og godkendt. Det være sig ved fuldmagt, fremtidsfuldmagt, digital fuldmagt og 
værgemål. Hvor mange der har disse juridiske forhold på plads, ved Seniorrådet ikke. 
 

NÅR HANDLEEVNEN SVIGTER HOS EN DEMENT 

• Ægtefælle, børn eller andre nære slægtninge har ikke juridisk ret til at varetage de økonomiske og 
personlige forhold for en person med demens alene på baggrund af slægtskabet 

• Seniorrådet anbefaler, at der så tidligt i sygdommens forløb som muligt træffes de fornødne aftaler 
om, hvem der skal bistå personen med demens i fremtiden. Er det endnu ikke gjort, så er det tid til 
at få det gjort. Herefter kan processen fortsætte. 

• Det kan bl.a. ske ved at lave fuldmagt, fremtidsfuldmagt eller anmode om værgemål, som ovenfor 
beskrevet. 

./. Der henvises til vedhæftet bilag – Demens, fuldmagt og værgemål. 
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BEMÆRKNINGER TIL EGEDAL KOMMUNES JURIDSKE UDSPIL 
Uddrag af juristernes svar: ”Det er en forudsætning for, at en borger kan give samtykke til flytningen til 
Hyrdevænget, at borgeren ved en tilkendegivelse i ord eller handling klart viser, at vedkommende har 
forståelse for, at flytningen iværksættes og medvirker hertil. Det vil sige, at den pågældende borger skal 
forstå, at han eller hun ved at give sin underskrift accepterer, at vedkommende skal flytte. 
Af samme årsag vil der også være repræsentanter fra kommunen til stede, når beboerne underskri-
ver flyttedokumentet. Repræsentanterne vil – eventuelt sammen med beboerens pårørende – foretage 
en konkret individuel vurdering af, om den pågældende beboer forstår, at underskriften medfører, at 
vedkommende skal flytte.” 
 

Egedal Seniorråd må på det kraftigste fraråde Byrådet følgende: 

• At Egedal kommunes repræsentanter bruges som vidner, og er medunderskriver i denne sag, hvor 
Egedal kommune er den anden og væsentlige modpart; samt deres arbejdsgiver. 

• At Egedal kommunes repræsentanter ikke udøver en konkret individuel vurdering af, om den 
pågældende beboer forstår, at underskriften medfører, at vedkommende skal flytte – med bl.a. de 
økonomiske konsekvenser det giver. Det har kommunens repræsentanter intet belæg for. 

 

Egedal Seniorråd må på det kraftigste bede Byrådet om følgende: 

• At i lignende sager fremover må ”hjemmearbejdet” gøres noget bedre, end hvad der er tilfældet i 
denne sag. Denne sag opnår ikke Egedal kommunes motto: ”Verdens bedste hverdag”. 

• At en påsat konsulent, (hvad der er godt), - til hjælp, er klædt godt på (kender regler, bestemmelser 
og lovgivning), og har den nødvendige bemyndigelse i den konkrete sag, samt arbejder for det fælles 
bedste. 

 

I øvrigt bemærker Seniorrådet, at Egedal kommune har haft rigtig god tid til at sætte sig ind i denne 
proces, der nu er ved at spidse til, - og som kunne være løst i et fællesskab noget tidligere til gavn for 
alle involverede parter.  
 

Kommunikationen har været mangelfuld og utilstrækkelig. Det har været svært at få svar på stillede 
spørgsmål. Det være sig fra pårørende og Seniorrådet. 
 

Kræver det udsættelse på grund af retssikkerheden, må denne udsættelse gives, - indtil de nødvendige 
formaliteter og konsekvenser; bl.a. de økonomiske og juridiske, - er på plads. 
Skulle der være beboere, der ikke ønsker at sige ja til tilbuddet om at flytte til Hyrdevænget, men bliver 
boende, så forudsætter Seniorrådet, at plejen er på helt samme niveau, som i dag og det hele døgnet. 
 
Nærværende skrivelse er behandlet og godkendt på Seniorådets møde den 26. januar 2023. 
 

Afslutningsvis håber Seniorrådet stadig på en fornuftig og fair afslutning på denne flytning. 
 
 
 
På vegne af 
Egedal Seniorråd 
 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 
 
 
Bilag: 
./. Mail-bilag fra Debbi Thuesen og Torben Jensen, samt Shannet Jakobsen 
./. Demens, fuldmagt og værgemål 


