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Til: Ældre- og Sundhedsudvalget ved formand Birgitte Neergaard-Kofod 
 
 
Angår: Tilsynsrapporter 2022 fra BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed 
 

Vedr.: Høringssvar fra Egedal Seniorrådet på 14 tilsynsrapporter fra 2022 
 
Seniorrådet modtog 14 tilsynsrapporter den 14. februar 2023 til høring. 9 tilsynsrapporter fra BDO og 5 
fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynsrapporterne modtaget i god tid i forbindelse med høringen i 
Seniorrådet den 2. marts 2023. Tak for det. 
 

./. Seniorrådet har valgt at sammenfatte alle høringssvar i et dokument ud fra vedlagte Bilag/NOTAT. 
 

Overordnet set udtrykker Seniorrådet stor tilfredshed med indholdet i de modtagne tilsynsrapporter; - 
bortset fra en:  
 

Bilag 04.h. Tilsynsrapport Egedal-Hjemmepleje den 5. oktober 2022 fra Styrelsen for Patientsikkerhed, 
hvor Seniorrådets høringssvar er: 
 

Seniorrådet tager denne tilsynsrapport meget alvorlig med en kraftig henstilling til ledelsen om at få 
bragt de påpegede forhold af Styrelsen for Patientsikkerhed i orden og det indenfor kortest mulig 
tidshorisont. Det oprindelige påbud fra juni 2022 er ikke blevet ophævet, men fulgt op af et supplerende 
påbud i december 2022 på grund af nye fund og mangler. Demenssygdom er et nyt krav som målepunkt. 
Seniorrådet forventer en tilbagemelding, når de to påbud er blevet ophævet. 
 

BEMÆRK: BDO Tilsynsrapport Egedal Hjemmepleje den 3. november 2022 – ca. 1. måned senere….. 
I alt score 29 ud af 30 – svarende til 97% 
Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning med tilfredshed. 
Der er stor forskel på Styrelsen for Patientsikkerhed og BDO’s tilsynsrapporter. 
OBS: Der henvises endvidere til Seniorådets høringssvar af den 5. januar 2023 vedr. Tilsynsrapport 
Egedal Hjemmepleje – Endelig rapport opfølgning Egedalgruppen. 
 
Seniorrådets øvrige høringssvar på de resterende 13 tilsynsrapporter er som følger: 
 

Bilag 04.b. BDO Porsebakken tilsyn den 27. oktober 2022 
Tages til efterretning med følgende bemærkninger: Alle borgere mindre tilfredse med den varme mad. 
At der visiteres enten med en plejehjems- eller demenspakke. Seniorrådet har noteret, at der er 
iværksat initiativer til at imødegå tvister i samarbejdet på Porsebakken; samt der er taget hånd om de 
enkelte klagesager. Hvad er forskellen på de to pakker? 
 

Bilag 04.c. BDO Damgårdsparken tilsyn den 27. oktober 2022 
Tages til efterretning med følgende bemærkninger: At Damgårdsparken fremadrettet lever op til de 
vedtagne kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau; samt får rettet op på mangler ved journal-
føringen og almindelig datasikkerhed og borgernes retssikkerhed. Det forudsættes, at de medarbejdere, 
der ikke udviser anerkendelse og respektfuld tilgang til borgerne italesættes. 
 

Bilag 04.d. BDO Egeparken tilsyn den 31. oktober 2022 
Tages til efterretning med følgende bemærkninger: får rettet op på mangler ved journalføringen. 
Seniorrådet har noteret med tilfredshed ændret praksis i forhold til mad og måltider: samt at der er 
løbende drøftelser om, hvordan måltidet skal planlægges og afvikles på de enkelte afdelinger. 
 

Bilag 04.e.1. Demensplejecenter Solkrogen den 4. februar 2022 påbud ophævet 
Tages til efterretning med tilfredshed idet påbuddet er ophævet 
 

Bilag 04.e.2. Endelig tilsynsrapport Solkrogen STfPA den 24. november 2022 
Tages til efterretning med stor tilfredshed. Seniorrådet påskønner plejeenhedens indsats. 
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Bilag 4.f. BDO Tilsynsrapport Demensenhederne Engbo-Solkrogen den 8. november 2022 
Tages til efterretning af Seniorrådet med stor tilfredshed med følgende bemærkninger: Får rettet op på 
enkelte mangler ved journalføringen. Seniorrådet påskønner de igangsatte indsatser mv. 
 

Bilag 04.g. Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsynsrapport Døgnpladserne den 18. januar 2022 
Tages til efterretning af Seniorrådet med følgende bemærkning: At der rettes op på de to mindre fund 
indenfor medicinhåndtering og ikke-doserbare lægemidler. 
 

Bilag 04.i. BDO Tilsynsrapport Smørum Hjemmepleje den 15. november 2022 
Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning med tilfredshed. 
 

Bilag 04.j. BDO Tilsynsrapport Egedal Hjemmepleje den 3. november 2022 
Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning med tilfredshed. 
 

Bilag 04.k. BDO Tilsynsrapport Stenløse Hjemmepleje den 7. november 2022 
Seniorrådet imødeser, at tilsynets anbefalinger følges – primært for dokumentation, personlig pleje, 
praktisk hjælp og kommunikation og adfærd. At ledelsen indgår som tovholder. 
 

Bilag 04.l. BDO Tilsynsrapport Ølstykke Hjemmepleje den 26. oktober 2022 
Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning med tilfredshed. 
 

Bilag 04.m. BDO samlerapport Den kommunale Hjemmepleje 2022 
Seniorrådet tager BDO’s samlerapport til efterretning med følgende bemærkninger: 
Ølstykkegruppen gået pænt frem fra 2021 til 2022. Smørum- og Egedalgruppen med en lille fremgang 
fra 2021 til 2022. Stenløsegruppen med tilbagegang fra 2021 til 2022. Her anbefaler Seniorrådet, at der 
bliver gjort en indsats 
 

Bilag 04.m. BDO Tilsynsrapport AjourCare (Privat leverandør af hjemmepleje) den 10. november 2022 
Seniorrådet tager BDO’s tilsynsrapport fra AjourCare til efterretning med bemærkning om: 
At tilsynets anbefalinger følges op overfor AjourCare. Seniorrådet har desuden noteret, at den private 
leverandør af hjemmepleje ikke er helt oppe på samme niveau som den kommunale hjemmepleje. 
 
 
Egedal Seniorråd vil godt udtrykke stor anerkendelse til personalet og til ledelsen på ældreområdet for 
det store stykke arbejde, der medvirker til god trivsel for de ældre borgere på plejecentre og i hjemme-
plejen og som leveres med høj faglig kvalitet. Fortsæt med det. Og tag de få mangler som en positiv ting 
til endnu en forbedring. Fremadrettet slipper vi nok ikke af med mangler – lidt her og der, så længe BDO 
og Styrelsen for Patient-sikkerhed eksisterer. 
 
 
Tilsynsrapporterne og høringssvar er behandlet og godkendt på rådets møde den 2. marts 2023. 
 
 
 
På Egedal Seniorråds vegne 
 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 
 
 
Bilag: NOTAT – ARBEJDSPAPIR / GENNEMGANG AF 14 TILSYNSRAPPORTER, side 1 af 9. 
Bilag: Høringssvar fra Seniorrådet til Tilsynsrapport Egedal hjemmepleje – Endelig rapport d. 5/1-23 


