
BILAG 1.B.1. MAIL FRA PÅRØRENDE OG SHANNET JACOBSEN 
 
Fra: Bjarne Larsen  
Sendt: 24. januar 2023 16:53 
Til: Vicky Holst Rasmussen <vicky.holst.rasmussen@egekom.dk>; Birgitte Neergaard-Kofod <birgitte.neergaard-
kofod@egekom.dk>; Tina Wils <tina.wils@egekom.dk>; Susanne Tronier <Susanne.Tronier@egekom.dk>; 
Charlotte Christine Grimstad <charlotte.grimstad@egekom.dk> 
Cc: havnsoe@it.dk; Inge Kiilerich <kif@post12.tele.dk>; Jørgen Lange <jorgenlange98@gmail.com>; Karen Jensen 
<diget2011@gmail.com>; 'Kirsten Daugaard, Seniorrådet' <kd_hansen@yahoo.dk>; kimroegen@msn.com; Per 
Husted Sørensen <VIPensionister@outlook.dk>; Michael Krautwald <michaelkrautwald@icloud.com>; Frank Friis 
Pedersen <frank.bifratur@gmail.com> 
Emne: Engbo-Solkrogen tilbud om flytning til Hyrdevænget 
 
Kære borgmester, udvalgsformand og administration                          - med Cc til Seniorrådets medlemmer 
 
En del af Seniorrådet har modtaget nedennævnte mails. Desuden er jeg blevet ringet op af Torben Jensen dags 
dato ved 16-tiden om det samme emne. 
Seniorrådet har i ”klassens time” på torsdag den 26. januar ”Hvad er status på flytningen af demente beboere til 
Hyrdevænget”. 
Er det muligt for borgmesteren at komme til ”klassens time” kl.: 08:30 – mødelokale M1.1 på torsdag. 
Seniorrådet ønsker at få en drøftelse af nedennævnte mails med de ansvarlige ledere fra Egedal Kommune. Det er 
der behov for. 
Med venlig hilsen 
Egedal Seniorråd 
Bjarne Larsen 
Formand 
 
Fra: Debbi Thuesen <debbithuesen@gmail.com>  
Sendt: 24. januar 2023 16:26 
Til: henriklp <henriklp@privat.dk> 
Cc: Steen Dalin <dalinsteen@gmail.com>; Frisenvang Info <info@frisenvang.com>; Maria Henriksen 
<minimuh@gmail.com>; Beyer, Kristina Fjeldgren DK - EM <kristina@boligliv.dk>; Bjarne Larsen <bjla@live.dk>; 
Frisorjeannette <frisorjeannette@gmail.com>; Hanne Nygaard <hanneiris@gmail.com>; Helle Jensen 
<helle.jensen63@gmail.com>; Lonemaia <lonemaia@chanet.dk>; Vicky Hardt Nielsen 
<vicky.hardt.nielsen@gmail.com>; astark@alfa-og-omega.dk; astrid@ipamki.com; dinathuesen@gmail.com; 
fjensen@gmail.com; heidioehl@gmail.com; ingesohn@gmail.com; jorgenlange98@gmail.com; kd hansen 
<kd_hansen@yahoo.dk>; kimroegen@msm.com; madsenht@gmail.com; oehl1@live.dk; steen tanzer 
<steen.tanzer@live.dk>; vjandersen@mail.dk; Torben Jensen <torben.tarp.jensen@gmail.com> 
Emne: Re: Hvem flytter? 
 
Kære Alle sammen 
Jeg fremsender herved kommunens seneste svar på min henvendelse. Hverken Borgmesterkontoret eller 
Susanne Tronnier svarer, men det lykkedes mig at få et svar gennem Shannet.  
Det synes så urimeligt at de kun kommunikerer via plejehjemmet og dets ledelse, og det er nu meget tydeligt at 
de omgås lovgivningen om magtanvendelse, nu hvor de er opmærksomme på at ikke alle har bemyndigelse til at 
skrive under uden et fuldt værgemål. 
Jeg har i dag talt med Shannet, som har lovet mig at presse juristerne lidt yderligere for en handlingsplan, for de 
af os, som måtte have behov for en sagsbehandlingtid hos familieretshuset til et værgemål. dvs. ca.6 mdr. til at en 
underskrift kan gives til samtykke om tilbudet. 
 
Igen håber jeg ikke at det tolkes som et forsøg på at ændre jeres holdning til flytningen, men vil blot gøre jer 
opmærksomme på at dem af jer uden værgemål, forsøges brugt til enten at skrive under uden bemyndigelse, 
eller til at presse vores demente pårørende til selv at skrive under. Som I sikkert er bekendt med så skal 
fremtidsfuldmagter og værgemål, gennem både lægevurdering og famileretshuset, men her vil kommunen blot 
stille med kommunens egne repræsentanter, der skal sikre at vores pårørende indgår informeret samtykke. 
 
Jeg er fortsat i dialog med juristen fra Ældresagen,  og til orientering så er jeg nu blevet rådet til at melde vores 
sag til ombudsmanden. jeg vil dog lige afvente svar endnu engang fra Shannet. 
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Se venligst svaret jeg modtog i går fra Shannet nedenfor. 
 
Venlig Hilsen 
 
Debbi Thuesen 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Start på videresendt besked: 

Fra: Shannet Jakobsen <Shannet.Jakobsen@egekom.dk> 
Dato: 23. januar 2023 kl. 15.13.56 CET 
Til: "Debbie (datter Vinni)" <debbithuesen@gmail.com> 
Cc: Susanne Tronier <Susanne.Tronier@egekom.dk> 
Emne: SV:  

Kære Debbie 

Jeg har været i kontakt med juristerne i Egedal kommune og deres svar på din henvendelse sender 

jeg her: 

Angående underskrift i forbindelse med flytning fra Engbo til Hyrdevænget. Du udtrykker bekymring 

for en underskrifts gyldighed. 

Indledningsvis skal det præciseres, at kommunen stadigvæk forudsætter, at beboerne kun skal 

flytte til Hyrdevænget, hvis de accepterer kommunens tilbud herom.  Der er dermed tale om et 

tilbud, som beboerne på Solkrogen og Engbo kan sige ja eller nej til. 

Vi er opmærksomme på, at beboerne i Solkrogen og Engbo kan have vanskeligt ved at 

overskue, hvad det er, de siger ja til, hvis de accepterer kommunens tilbud om flytning. 

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 

underskriver 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. 

Jeg håber, at svaret kan hjælpe jer 

  
Med venlig hilsen 
  
  
Shannet Jakobsen 
Leder af Demensområdet 
  
Engbo og Solkrogen 
Center for Sundhed og Omsorg 
Mobilnummer: 7259 7512 
E-mail: Shannet.Jakobsen@egekom.dk 
www.egedalkommune.dk 
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