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91-årig døde efter måneders fejlbehandling
Familien står frem i håbet om, at så groft et svigt ikke gentager sig for andre
Agnes Helene Jensen foreviget på sin
91 års fødselsdag 18. februar 2017
sammen med barnebarnet Thomas.
Privatfoto.

Af Jesper Gisli

“Center for Social og Sundhed
har fundet alvorlige fejl og
mangler i Attendos varetagelse af din mors pleje. Center for
Social og Sundhed beklager
dybt, det forløb din mor har
været igennem.”
Benny Holm fra Helsinge
sidder med brevet fra Gribskov Kommunes kvalitets- og
udviklingschef i hånden. Lettet, men også vred.
“Jeg er glad for, og lettet
over, at Gribskov Kommune så
klart vedkender at der er sket
kæmpe fejl. Så får man li’som
bekræftet, at det ikke var os der
så forkert, eller var forkert på
den, og vi skal ikke søge svar i
øst og vest eller igennem pressen. Vi har svaret nu, og det er
en lettelse. På den anden side
har brevet også genantændt
vreden hos os, og følelsen af,
at der må gøres noget. At det
simpelthen ikke kan passe, at
sådan noget kan ske. Og derfor vil vi gerne fortælle historien i Ugeposten”, siger Benny
Holm, mens sønnen Thomas
nikker.
Fredag d. 20. maj kl.20.38
døde Agnes Helene Jensen på
Nordsjællands Hospital i Hillerød. Forud var gået måneder
i et sandt mareridt for Agnes
og familien.

Efteråret 2016
Agnes Jensen er 90 år, og frisk
af sind. Et liv som rengøringsdame har givet lidt skavanker
og slidgigt, ’men pæren fejler
ikke noget’, som barnebarnet
Thomas formulerer det.
“Hun var frisk og ringede hver
dag for at høre hvordan vi havde det, og om alt var ok. Hun
lavede mad til os når vi kom,
handlede selv, ordnede alting
selv, og var både en glad og
frisk gammel dame. Et rigtigt
kærligt familiemenneske. Hun
havde ikke tænkt sig at dø
foreløbigt.”
Agnes Jensen boede i Byporten i Helsinge. Hun fik hjælp
til rengøringen hver fjortende dag af Attendo, men ellers
klarede Agnes selv sit. Hjælpen blev udvidet til et ugentligt bad, og Attendos folk tog
også lige skraldet med ned når
de gik. Alt var godt.
Agnes klagede i efteråret over
væske i benene, og fik derfor støttestrømper som skulle
hjælpe på dette.

18. maj kl.17.30

Januar 2017
“Min mor ringede en aften og
græd. Det gjorde ondt. Hun
sagde tit stilfærdigt til os, uden
at ville lave ballade, at nogen af
dem der kom for at give hende
støttestrømper på, ikke havde
forstand på det, og hev og flåede i hende. Sådan nogen støttestrømper skal jo sættes på, på
en helt speciel måde, og ikke
bare som normale strømper.
Men nu var den helt gal. Nu
havde hun fået et sår på benet,
som hun mente var kommet
efter sådan en gang hiven og
flåen. Men vi ved det ikke, og
det finder vi aldrig ud af. Men
et sår havde hun i hvert fald på
det ene ben nu, og så blev det
kun værre der fra”, fortæller
Benny Holm og fortsætter.
“Såret blev kun større og større som tiden gik, og det skiftede farve fra gul til lilla og
blåt. Det voksede til størrelsen af en frokosttallerken, og
det eneste hjemmeplejen gjorde var, at smøre helt almindelig fed creme på, igen og
igen, og så ellers dække det
til med enten gazebind eller
støttestrømpen”.
“Og farmor var jo af den
gamle skole, og fra en generation der er autoritetstro. Dem
der kom og skulle hjælpe hende med det sår, sagde jo til
hende, at det var som det skulle være, og at de gjorde som de
skulle - og så troede farmor jo
på det. Hun sagde jo også til os,
at det skulle nok gå, og at det
havde de nok mest forstand

“Alle skal dø. Og vores mor var gammel. Men ingen skal slutte deres liv sådan.
Det er skammeligt og det er uværdigt. Så nemt kan det siges”, siger Benny
Holm, der står frem efter Gribskov Kommunes uforbeholdne undskyldning.
Foto: Jens Berg Thomsen.

på. Det havde de så ikke”, supplerer barnebarnet Thomas.

5. maj 2017

’Det er værre end det’, og ryster
på hovedet. Der ved vi at den er
helt gal”.

Agnes skal til sin egen læge for 15. maj 2017
et rutinetjek, blandt andet for “Det var dråben for mig. Så jeg
at få målt blodtryk. Her kla- gik hjem og skrev en klage og
ger hun sin nød over smerter sendte til Gribskov Kommune,
i benet, og såret der ikke heler hvor jeg ikke lagde fingre imelmen kun bliver
lem”, fortæller
værre og værre.
Benny Holm,
“Lægen kigder i klagen
ger på det, og
dels kritiserede den konkresiger til min
te behandling,
mor, at det
og dels kritik af
ikke er godt.
den generelle
En sygeplejerkvalitet af pleske tilknyttet
jen, de mange
lægen kigger
forskellige og
med, og tilbyskiftende og
der min mor,
ofte ufaglærte
at komme forbi hendes hjem
medarbejdeen af dagene,
re, og et opråb
om hjælp til
for at kigge
moderen hvis
nærmere på
almene tilsåret. Sygeplestand kun var
jersken kom,
blevet værre og
og hun podeværre. En ærlig
de såret og fik
det renset godt
og vred klaop. Der står det
ge, som Gribskov Kommune
så hurtigt klart,
at min mor skal
kvitterede venBenny Holm
have antibioligt for kun ti
tika, og det får
minutter efter
afsendelse.
hun så. Endelig, kan man sige”.
“Prøv at hør, min mor talte
“Men min mor bliver sva- hvor mange forskellige folk
gere og svagere som tiden går. der kom i hendes hjem fra
Hun har tårnhøje infektionstal, Attendo. Hun stoppede med
og antibiotikaen gør åbenbart at tælle da hun nåede til 122.
ikke helt hvad den skal, så hun 122, på lidt over et halvt år,
er træt og plaget af betændelse hvor de kun kom hver fjortenog de høje infektionstal.”
de dag til at starte med. Det er
mange. Jeg kan godt forstå at
13. maj 2017
der er udskiftning og nye folk
Dagene går på antibiotika, ind i mellem. Men 122?!”,
og dagligt bliver Agnes til- udbryder Benny Holm, og
set af skiftende medarbejdere fortsætter.
“Og når man så også sender
fra Attendo, der i følge Benny
og Thomas fortsat forbinder en 18-årig dreng, der så vasker
benet og såret med gazebind.
gulvet i min mors hårbalsam,
“Men så kommer Trine. En ja, så må tingene jo gå galt.
vikar ude fra, fra et andet fir- Det er sandt. Hårbalsam. Det
ma der hedder Active Care. Tri- er niveauet. Så, det havde bare
ne er sårsygeplejerske, og hun hobet sig op, og derfor fik de
reagerer voldsomt på det hun det hele i klagen oppe på komser. Hun bliver vred, og hun munen. Nu var det nok. Og i
siger inden hun går, at hun det daglige klager man jo ikke
vil klage over den behandling hele tiden, for de har jo ens
min mor havde fået”.
mor i deres hænder, så man
“Jeg spørger hende undervejs, prøver jo først og fremmest at
om det er slemt. Hun svarer; få det til at køre.”

Og når man så
også sender en
18-årig dreng,
der vasker
gulvet i min mors
hårbalsam, ja,
så må tingene
jo gå galt

“Min mors veninde ringede og
fortalte, at min mor var faldet
og ikke kunne rejse sig. Det var
ikke et black-out eller noget.
Men benet kunne bare ikke
bære hende længere. Jeg tog
derover, og jeg fik også undervejs ringet til Attendo på nødkald, og ville have de skulle
komme med det samme. Da
hun var oppe igen, og roen
havde sænket sig igen, kom
der to damer fra Attendo som
tilbød at lave mad til min mor.
Men da hun ikke har mikroovn, ville det tage mere end ti
minutter, og den tid havde han
ikke, sagde de. Jeg sagde, at han
bare skulle køre, og så skulle
jeg nok sørge for maden...”
“Min mor havde ondt, men
var fattet, og vi talte i en times
tid, og drak lidt kaffe efter
maden.”

18. maj kl.19.30
“Jeg besluttede at ringe til
lægevagten og forklarede alt
hvad jeg kunne, og sagde at de
blev nødt til at kigge på hende. Hun svarede; ’Nej, det lyder
som om vi skal have hende indlagt. Vi kommer med det samme’. Og så fik vi hende indlagt
på Hillerød Hospital.”

19. maj kl.00.30
“En læge kom ind og tilså min
mor grundigt, og konklusionen var sådan set, at min mor
skulle have sat benet af. Det
kunne nok ikke behandles
yderligere. Lægen spurgte min
mor, om hun ville genoplives,
hvis hendes hjerte stoppede
med at slå under en eventuel
operation. Han gav os lige tyve
minutter alene, og min mor
var både fattet og ærlig. Hun
ville ikke genoplives. Hun har
altid sagt, at hun ikke vil sidde
og rådne op på et plejehjem,
og det holdt hun fast i - og da
slet ikke nu, efter den ’pleje’
hun havde oplevet de seneste
måneder. Så hellere dø. Og der,
i de minutter, tror jeg egentlig
min mor gav op og helst bare
ville dø”.

20. maj formiddag

der nu var samlet. Agnes havde fået det markant værre, og
var ’langt væk’. Broderen fra
Fyn kom nu og sluttede sig til
flokken, og der vågnede Agnes
lidt op. Broderen var nemlig den sidste der manglede.
Agnes fik talt med alle. Alle fik
sagt de ting der skulle siges, og
alle sluttede fred med, at nu
var det slut med den Agnes de
kendte som den glade, friske
og åndsfriske mor, bedstemor
og oldemor.
“Der fik vi lige talt ud om et par
ting, og fik sagt hvad der skulle siges. På den måde fik vi sagt
ordentligt farvel ... og så døde
hun kl.20.38”.

En bøn
Benny Holm og sønnen Thomas savner naturligvis Agnes.
Og genfortællingen af hele forløbet som de husker det, bringer følelserne frem.
Men begge lægger følelserne væk, og er nøgterne og principielle i deres budskab:
“Alle skal dø. Og vores mor
var gammel. Men ingen skal
slutte deres liv sådan. Det er
skammeligt og det er uværdigt. Så nemt kan det siges”,
siger Benny Holm roligt, og
fortsætter.
“Dette her handler ikke om
at pege fingre af de enkelte
medarbejdere der har gjort
deres bedste. Det handler ikke
om at kritisere et bestemt firma, eller drive hetz mod dem.
Det handler ikke om, om det
er private firmaer eller det
kommunale der står for hjemmeplejen, eller hvad det skal
koste. Og det handler slet ikke
om, at starte et politisk slagsmål mellem rød og blå. Det
handler om, at vi skal gøre os
mere umage med at give de
ældre en værdig pleje og en
god sidste tid. Det handler om,
at dem der har indflydelse skal
tænke godt efter, om vi virkelig vil være dette bekendt. For
dette er jo ikke et engangstilfælde. Det er mere eller mindre
niveauet. Hvis vi med denne
bøn og vores historie kan være
med til, at få ændret tingene
bare en lille smule i den rigtige retning, vil vi være mere end
lykkelige. For ingen skal opleve det, som vi og min mor har
været igennem. Ingen.”

Benny Holm kørte hjem og
sov, og næste formiddag mødtes han med resten af familien,

Svar fra Attendo
KOMMENTAR ”Vi erkender, at
vi ikke har leveret en pleje af
tilstrækkelig høj kvalitet til
Agnes Jensen, og det er dybt
beklageligt. Jeg vil så gerne
kommentere, at vi i forbindelse med behandlingen af sårene har været i kontakt med
Agnes Jensens praktiserende
læge flere gange under forløbet. Det er ham, der har ordineret behandlingen af såret,
og den har vi fulgt, ligesom vi
har reageret, når vi kunne se

en forværring. Men, som sagt
erkender vi, at vi ikke har leveret en pleje af tilstrækkelig
høj kvalitet til Agnes Jensen.
Vi har ikke været dygtige nok
til helhedsplejen. Det vil sige,
at vi har ikke været tilstrækkelig opmærksomme på hendes
almentilstand, og vi beklager
dybt det forløb, hun har været
igennem”, siger regionschef
hos Attendo, Dorte Dahl til
Ugeposten.

Gisli
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Ugeposten Weekend på sommerferie

Vind billetter til Gilleleje Festival

SOMMER Ugeposten Weekend holder sommerferie indtil 10.
august. Ugeposten udkommer derimod hver tirsdag med uddeling tirsdag og onsdag. Skulle du mod forventning hen over sommeren opleve, at Ugeposten udebliver, er du velkommen til at
skrive til: manglendelevering@lokalavisen.dk
Gisli

KONKURRENCE Fredag starter to dages festival i Gilleleje, hvor
blandt andre Gnags, Lis Sørensen, Lars Lilholt, Die Herren, Poul
Halberg og Søs Fenger leverer den musikalske vare. På Ugepostens facebookside sætter vi 2 stk. festivalbilletter på højkant.
Konkurrencen afgøres i morgen onsdag, og er åben for alle. Gisli

Ugepostens forside i tirsdags. En
rystende historie,
der også har gjort
stort indtryk på
borgmester Kim
Valentin.

SF foreslår mindre
teams i ældreplejen
“Hvis kommunerne ikke afsætter de nødvendige ressourcer til indsatsen, så har det
nære sundhedsvæsen spillet fallit”
Af Jesper Gisli

Borgmester om Agnes-sag:

’Det må ikke ske.
Det er utilgiveligt’

Kim Valentin lægger ikke ﬁngre imellem i sin efterkritik af den
katastrofale fejlbehandling af 91-årige Agnes Helene Jensen
KOMMENTAR Ugepostens fortælling om 91-årige Agnes
Helene Jensens død efter
måneders fejlbehandling har
rystet mange læsere og facebookbrugere siden mandag
aften, hvor Ugeposten.dk kunne bringe familiens beretning.
Agnes’ historie har også
gjort stort indtryk på borgmester Kim Valentin.
“De fejl, som er sket i forbindelse med Attendos pleje
af en 91-årig borger, må simpelthen ikke ske. Hvis Attendo
vil tages seriøst som en partner
for kommunen, så bliver man
nødt til at hæve standarden.
Der må ikke ske fejl på det her
niveau” siger Kim Valentin til
Ugeposten, og fortsætter.
“Der kan selvfølgelig altid
ske fejl, når vi har med mennesker at gøre, men ikke fejl på
den måde, som det er sket her.
Det er også derfor, vi har taget
det skrappeste middel i brug
– nemlig at tildele ﬁrmaet det
røde kort: Det er utilgiveligt
med den slags fejl. Jeg synes,
de pårørende på en god måde
har taget fat på en diskussion,
hvor det ikke handler om poli-

rer, at det ikke kan ske igen”,
understreger Kim Valentin
overfor Ugeposten, der appellerer til, at der ikke slås politisk
plat på den forfærdelige sag.

Valentin: Flere uanmeldte
besøg kan være vejen frem

“Lad mig sige det klart: Som borgmester er det mit ansvar, at vi får et niveau, vi kan være bekendt. Jeg er voldsomt utilfreds med de fejl, der er sket
her”, siger borgmester Kim Valentin til
sagen om 91-årige Agnes Jensen, der
døde efter flere måneders fejlbehandling. Foto: Jens Berg Thomsen.

tik, ikke handler om offentlig
eller privat pleje, men simpelt
hen handler om niveauet, vi tilbyder vores ældre medborgere. Lad mig sige det klart: Som
borgmester er det mit ansvar,
at vi får et niveau, vi kan være
bekendt. Jeg er voldsomt utilfreds med de fejl, der er sket
her. Jeg vil bestræbe mig på,
at der bliver fulgt op, og vi sik-

“Vi har taget de pårørendes
klage alvorligt fra dag ét. Vi har
bedt Attendo om straks at redegøre og fremlægge en handleplan senest tre dage efter, vi ﬁk
klagen. Og vi holder nu skarpt
øje med, at ﬁrmaet lever op til
handleplanen med ugentlige
opfølgningsmøder. Skal vi så
have ﬂere uanmeldte kontrolbesøg, som Ældrerådet nu foreslår? Ja, det kan godt være. Jeg
synes, det er positivt, at Ældrerådet melder sig med konstruktive forslag, det skal de have ros
for. Vi har ikke brug for politisk
mudderkast eller plat på, om
noget er privat eller offentligt.
Vi har brug for en ordentlig service til vores ældre. Og der kan
ﬂere uanmeldte og uvildige
besøg godt være vejen frem,”
siger Kim Valentin, der har indkaldt Attendo til møde i næste
måned.
Gisli

KOMMENTAR Folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen fra SF har også læst Ugepostens beretning om Agnes
Helene Jensen fra Helsinge, og
blander sig nu i debatten, trods
sommerferie i familien.
“Vi skal stramme op, og det
er nu. Det er hjerteskærende
at læse beretningen om 91 årige Agnes Helene Jensens sidste
tid. Og mine tanker går til familien, som både har været vidne
til et pinefuldt forløb, men nu
også skal leve med visheden
om, at behandlingen af Agnes
var dybt kritisabel,” siger SF’s
ældreordfører og fortsætter.

SF: Små teams gør
en positiv forskel
“Vi kan ikke undgå, at der
vil ske fejl i sundhedssektoren.
Den menneskelige mekanik er
desværre ikke altid forudsigelig. Men det fuldstændigt sikkert, at det for Agnes og familien havde gjort en forskel,
om man havde reageret på
de alvorlige symptomer langt
tidligere i forløbet. Men skal
sundhedspersonalet have en

reel mulighed for det, så skal
der skabes kontinuitet. Man
kan ikke reagere på ændringer
i den ældres tilstand, hvis man
kun har set borgeren en enkelt
gang. Et lille team bestående
af faste medarbejdere kunne
have gjort en forskel. En anden
forudsætning for at undgå en
lignende situation er, at vi
anerkender, at ﬂere og ﬂere ældre med behov for mere
hjælp forudsætter ﬂere penge. Vi kommer derfor til at se
i øjnene, at budgetter i fremtiden skal reguleres i forhold til
den demograﬁske udvikling,”
siger Kirsten Normann Andersen til Ugeposten.

“Vi har krav på respekt for
livet så længe vi har det”
Kirsten Normann Andersen og
SF fokuserer principielt på ligeret til lige god behandling, og
advarer mod, at kommunerne
hurtigt kan spille fallit.
“Vi lever ikke evigt, men vi
har alle sammen krav på respekt
for livet så længe vi har det. Det
betyder også ligeret til lige god
behandling – uanset alder, livssituation og så videre. Vel er der
forskel på, hvad lægevidenska-

“Vi lever ikke evigt, men vi har alle sammen krav på respekt for livet så længe
vi har det. Det betyder også ligeret til
lige god behandling – uanset alder,
livssituation og så videre”, siger SF’s
ældreordfører Kirsten Normann Andersen til Ugeposten. Foto: sf.dk

ben formår, og nogle gange har
tidens tand bare sat sit alt for
tydelige præg på vores helbred.
Men vi kan lindre og vi kan trøste, og frem for alt være åbne og
ærlige om situationen. Den ældre
patient ved jo godt selv, at livet
ikke varer evigt. Og der er situationer, hvor eksempelvis en operation ikke kan udføres på grund af
patientens almene tilstand. Men
muligheden må aldrig afskrives
på forhånd”, understreger SF’s
ordfører og fortsætter.
“Det er en ambition, som vi
reelt skal formå at leve op til.
Hvis det såkaldte nære sundhedsvæsen har som konsekvens, at ældre – og for den
sags skyld kronikere, ikke får
den samme professionelle
hjælp som andre borgere, så
har vi som samfund ikke bestået kvalitetstesten. Ældre patienter har ofte brug for mere tid til
at komme sig. Og hvis kommunerne ikke afsætter de nødvendige ressourcer til indsatsen, så
har det nære sundhedsvæsen
spillet fallit”, siger SF’s Ældreordfører til Ugeposten.

“Ældre skal kunne stole på, at de får den
tryghed, omsorg og pleje, de har behov for”
KOMMENTAR De Konservatives
gruppeformand på Christiansborg, Mette Abildgaard, er valgt
til Folketinget i Nordsjællands
Storkreds, og sagen om Agnes
Helene Jensen er heller ikke
gået Abildgaards næse forbi.
“Agnes’ sag er tragisk, og der
er indiskutabelt sket helt fundamentale svigt. Det er dog en
trøst i situationen, at både plejeﬁrmaet og kommunen har vedkendt sig ansvaret og arbejder
konstruktivt på at rette op på
fejlene, så det ikke kan ske for
andre”, siger Mette Abildgaard
til Ugeposten og fortsætter.

“Se det enkelte menneske
og dets ønsker”
“I Det Konservative Folkeparti

“Det i Agnes’ sag, der næsten gør mig
mest trist, det er antallet af forskellige hjælpere, hun har mødt,” siger
Konservatives gruppeformand Mette
Abildgaard til Ugeposten.
Foto: konservative.dk

kæmper vi for en ældrepolitik, hvor de ældre skal kunne
stole på, at de får den tryghed,
omsorg og pleje, de har behov
for, samtidig med at de har
mulighed for at vælge mellem
ﬂeksible kvalitetstilbud, som
passer til den enkeltes ønsker
og behov. For det er afgørende
at se det enkelte menneske og
dets ønsker: Vi fødes forskellige og skal også have lov at være

det i alderdommen. Så nogen
prioriterer for eksempel rengøring højere end hjælp til madlavning, og sådan skal vi kunne
rumme forskellige prioriteter.
Det i Agnes’ sag, der næsten
gør mig mest trist, det er antallet af forskellige hjælpere hun
har mødt. Vi har alle brug for
kontinuitet og at kende dem,
der kommer i vores hjem, det
gælder også vores ældre,” siger
Konservatives gruppeformand
Mette Abildgaard til Ugeposten.
Gisli
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“Ældre skal være trygge ved
hjemmehjælpen uanset om
den er privat eller offentlig”
KOMMENTAR  Ældre Sagen i Gribskov er naturligvis på banen i Agnes-sagen. Formanden for
den lokale Ældre Sagen-afdeling skriver til Ugeposten, at der bør være langt bedre tilsyn af
hjemmeplejen.
“Ældre Sagen ønsker ikke at afskaffe privat
hjemmepleje. Ældre Sagen ønsker, at ældre kan
være trygge ved hjemmehjælpen uanset om den
er privat eller offentlig. I Ældre Sagen mener vi,
at alle skal kunne være trygge ved hjemmeplejen”, skriver Martha Sand til Ugeposten og
fortsætter.
“Men som mange ved, er det ikke første gang,
der har været kritik af Attendos arbejde. Derfor
må der også sættes spørgsmålstegn ved, om det
tilsyn, kommunen står for at gennemføre, har

KOMMENTAR  Claus Sætter-Lassen og Gribskov
Ældreråd har ikke meget til overs for borgmester Kim Valentins udtalelser i Agnes-sagen. Og
ej heller for borgmesterens hukommelse.
“Borgmesterens udtalelser om Ældrerådet;
“Jeg synes, det er positivt, at Ældrerådet melder sig med konstruktive forslag, det skal de
have ros for” opfattes af den almindelige læser,
som om Ældrerådet først er på banen nu. Derfor er det bydende nødvendigt for mig at gøre
opmærksom på borgmesterens hukommelse
eller mangel på samme”, siger Claus Sætter-Lassen til Ugeposten og fortsætter.
“For meget længe siden gjorde Ældrerådet
både borgmesteren, Social- og Sundhedsudval-

OPHØRSUDSALG
Selskabskjoler fra 500,Brudekjoler fra 2.500,Sko & accessories -50%

været tilstrækkeligt. For kritikken af Attendo
tyder på, at der er problemer med kommunens
tilsyn. Derfor er Ældre Sagen også enig i udtalelserne fra Ældrerådets formand Torben Møgelhøj. Kommunens tilsyn har ikke været godt nok,
og kommunens Social- og sundhedsudvalg må
lægge en plan for, hvordan tilsynet forbedres.
Det kan ske som øget tilsyn, hvilket også har
været foreslået tidligere, men måske endnu vigtigere som en gennemgang af, hvordan tilsynet
gennemføres. Ældrerådet opfordrer kommunen til dialog, så en ny tilsynspolitik kan ligge
klar til 2018. Det støtter Ældre Sagen, og vi indgår meget gerne i denne dialog,” skriver Martha
Sand til Ugeposten.
Gisli

“Ældrerådet gjorde opmærksom på
problemerne for længe siden”
get og administrationen skriftligt opmærksom
på – blandt andet i et offentligt tilgængeligt
høringssvar om tilsyn - at der var et problem,
og at dette burde kontrolleres. Det var desværre
ikke muligt at dokumentere svigt på daværende
tidspunkt. Det førte dog til, at tilsynsproblematikken blev behandlet i kommunalbestyrelsen
med en beslutning - med mindst muligt flertal
- om, at det ikke var nødvendigt at ændre tilsynene. Efter denne sag om Agnes har vi nu dokumentationen “sort på hvidt”, at leverandøren
ikke har leveret i henhold til de kontraktmæssige aftaler. Så Ældrerådet gjorde opmærksom
på problemerne for længe siden”, siger Claus
Sætter-Lassen til Ugeposten.
Gisli

MORRIS / Seeds
__ TØJ OP TIL 16 ÅR __

SHOP

masser af lækkert tøj

3

Kildevej 3, 3200 Helsinge
Tlf. 24 48 85 60

Åbningstider: www.brideandgalla.dk

SHORTS

Rugged cargo. W 32 til 40
Lagerføres i grå og grøn
– andre farver tages hjem på bestilling

Pr. stk.

429,(incl. moms)

T-SHIRT
MED LOGO

Pr. stk.

179,-

SPAR
20%

SPAR
20%

Blå, sort, mørke grå,
grå og grøn
(incl. moms)
Størrelse M til XXL
Lagerføres i grå og sort
– andre farver tages hjem på bestilling

NYE ÅB

Mandag - fredag kl. 6.30-17 l Lørdag - søndag kl. 9-14

LØRDA NINGSTIDE
G+S
R
KL 9 – ØNDAG
14

Tilbuddene gælder tom 31.07.2017
Alle priser er inkl. moms og afgifter. Vi tager forbehold
for trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer

Grøndyssevænget 2 - 3210 Vejby
Tlf. 48 70 63 22 - Webshop: www.øt.dk
SOMMERSALG

ALLE
BRILLESTEL

HØJTRYK

- OGSÅ DE KENDTE MÆRKEVARER

UDSALG
Tøj op til
16 år

FRA BL.A. GUCCI / RAY-BAN / TOM FORD
ARMANI / BOSS / ESCADA / POLICE / DIOR
SAINT LAURENT / ERMENEGILDO ZEGNA
LANVIN / NINA RICCI / ZADIG&VOLTAIRE

Se Facebook
Tøj op til 16 år

ALLE SOLBRILLER
-25% &
briller
&
briller
kontaktlinser
kontaktlinser
KUN VED KØB AF EN BRILLE INKL. GLAS. KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD
OG RABATTER. GÆLDER FOR ALLE BRILLESTEL OG SOLBRILLER I BUTIKKEN.

- Åbent-

Søn- & helligedage

Vesterbrogade 15 · 3250 Gilleleje · 48 35 58 87

v/Christian Schønbeck
Østergade 27 - Gågaden - 3200 Helsinge - Tlf. 48 79 83 14
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UGEPOSTEN
Runder milepæl på Facebook

Vind billetter til fredagskoncert

TAK! Så skete det. Ugeposten har rundet 8.000 følgere på Facebook. Det betyder, at 8.000 personer hver
dag er sikker på at få Gribskovs bedste nyheder først. Det er vi selvfølgelig meget glade for her på avisen.
Men vi er lidt usikre på, hvordan vi skal markere den ﬂotte milepæl. Har du et bud på, hvordan det skal fejres? Så skriv til redaktion@ugeposten.dk. Det bedste bud vinder en ﬂaske champagne. Og følger du ikke
Ugeposten på Facebook, så klik ind på facebook.com/ugeposten, så du også kan holde dig opdateret.

KONKURRENCE På fredag skydes årets Fredagskoncerter i Helsinge i gang. Ugeposten har reserveret ﬁre gode pladser til koncerten på fredag og sætter i samarbejde med ’Gadekærforeningen’
ﬁre koncert-menuer på højkant i en konkurrence på Ugepostens
facebookside. Alle kan deltage i konkurrencen.
Gisli

Hvad skal du lave
på søndag?
Af redaktør Jesper Gisli

STARTSSKUD ’Er der valg i
år?’ udbrød en af mine venner, da vi forleden sad og talte om løst og fast.
Han havde ikke så meget
som lige spurgt, da han blev
en smule forlegen over ’det
dumme spørgsmål’.
Men det skulle han nu
ikke blive, sagde jeg til ham.
For jeg er ret sikker på, at
han er i båd med langt de
ﬂeste voksne danskere, der
ikke bruger ﬁre sekunder på
politik i dagligdagen - og da
slet ikke gør sig tanker om et
kommunalvalg, der ligger
langt ude i fremtiden.
Men, jo. Den er god nok.
Til november er der kommunalvalg i alle kommuner
over hele landet, og således
også her i Gribskov.
På søndag er der præcis
100 dage til valgdagen, og
det gør vi lidt særligt ud af på
søndag her på Ugeposten.

100 dage = 100 ord
På søndag vil vi meget gerne
have dig på banen. Ja, dig.
’Jamen, jeg har ikke forstand på politik.’
Det er ligegyldigt. Du
mener noget om noget, og
det vil vi gerne høre og viderebringe som inspiration til
dem, du kan stemme på d.
21. november.
Skriv en mail til os, hvor
du med cirka 100 ord kort
og præcist fortæller, hvad
du forventer af dine lokalpolitikere. Og så skal du skrive, hvad du synes er allervigtigst, politikerne tager hånd
om de kommende ﬁre år, og
et par ord om hvorfor lige
netop dette emne er det vigtigste. Så bringer vi din mail
og alle indkomne mails
som korte indlæg, deler
dem på Facebook, og
lader en sund debat rulle
fra morgen til aften.
Ordet er dit. Det er
nemlig det, lokalpolitik
og valg handler om.
Derudover vil vi fra
morgen til aften byde
på interviews

med spidskandidaterne, så
de for første gang rigtigt kan
komme til orde.
Vi bringer videointerviews med et par af udfordrerne til borgmesterposten.
Vi lader folk med hænderne
nede i hverdagen komme
med deres holdninger og
med inspiration til politikerne. Og vi lader alle komme til, fra morgen til aften.
Alt sammen på en måde
hvor vi respektfuldt giver
plads til kant og til forskelle og til hinanden. Lige som
vi plejer på Ugeposten.dk og
på vores Facebookside.
Skriv til os på mail:
valg@ugeposten.dk eller
som besked på facebook og gør det inden på torsdag
kl.12.00. Så er dit indlæg
med til at skyde valgkampen i gang.
Vi glæder os til at høre fra
dig og til at skyde valgkampen rigtigt i gang.

80 siders avis
Igen i denne uge har vi lavet
en stor avis til dig. 80 sider
med alle de bedste tilbud
og herligheder fra vores
mange annoncører, og en
masse vidt forskelligt læsestof om stort og småt, om
skidt og godt. Intet nævnt,
intet glemt - og alligevel vil
jeg gerne fremhæve journalist Jeppe Helkovs behandling af legendariske Malene
Schwartz på side 74. Og så er
der jo både Fredagkoncert
i Helsinge og Havana-tema
i Gilleleje i den kommende weekend. Mere om det,
og meget andet på de kommende 79 sider.
God fornøjelse.

Præst: ’Giv nu Attendo ro’

“Arbejdet skal ske i byrådet, ikke i pressen,” understreger Dansk Folkepartis medlem
af Social- og Sundhedsudvalget, Jonna Præst
Af Jesper Gisli

KOMMENTAR Dansk Folkepartis medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Jonna Præst,
tager nu bladet fra munden
i sagen om 91-årige Agnes
Helene Jensen, der døde efter
måneders fejlbehandling,
som omtalt i blandt andet
Ugeposten.
Det sker efter uger med en
debat, der stik i mod de pårørendes ønske og opfordring i
Ugeposten d. 18. juli har udartet sig til politisk mudderkast.
Det mener Jonna Præst.
“Det er jo næsten umuligt at
åbne en af de lokale aviser uden
der er en omtale af kommunens ældrepleje. Er det ikke på
tide at give Attendo, både ledelse og medarbejdere, kommunens administration og socialog sundhedsudvalget, ro til at
ﬁnde en løsning på de problemer, ingen har ønsket?,” spørger Jonna Præst, og fortsætter.
“At byrådsmedlemmer
udtaler ”frygt, uro, angst
bekymring” løser ikke problemet, nærmere tværtimod,”
siger Jonna Præst, og understreger, at en hjemtagelse af
hjemmeplejen fra private ﬁrmaer til kommunalt tilbud
ikke bare løser tingene.

Socialdemokratiet var
med til at udlicitere
“Alle

Byrådsmedlemmer

“Der er intet belæg for at privat
ældrepleje er dårligere end kommunal ældrepleje. Begge skal levere
den pleje der aftales og der sker fejl
uanset hvem der har ansvaret”, siger
Jonna Præst som kommentar til den
verserende lokalpolitiske debat om
privat versus kommunal pleje.

har et ansvar for kommunens ældrepleje og at den er
betryggende. Forslag om at
hjemtage plejen for så sker
der ingen fejl, det er at putte blår i øjnene på borgerne. Da kommunen sidst havde ansvaret for plejen, skete der også fejl, også selv
om der blev givet tre-cifrede
tillægsbevillinger.”
“Der er intet belæg for, at
privat ældrepleje er dårligere end kommunal ældreple-

Debatten om Agnes Helene Jensens død har udartet sig til politisk mudderkast,
mener Dansk Folkepartis Jonna Præst, der nu maner til ro og besindighed.

je. Begge skal levere den pleje, der aftales, og der sker fejl
uanset hvem der har ansvaret,”
understreger Jonna Præst.
Præst påpeger, at den
udskældte udlicitering blev
udarbejdet under en konservativ borgmester og med en
socialdemokratisk udvalgsformand, der ikke gav den
kommunale pleje mulighed
for at byde ind.
“Dansk Folkeparti vedkender sit ansvar for at få
den bedst mulige ældrepleje, men arbejdet sker i
byrådets udvalg og ikke i
pressen. For øvrigt havde
det nuværende byråd ikke

mulighed for at gøre indsigelse mod det udbudsmateriale, der var udarbejdet
af kompetente konsulenter. Giv nu de berørte parter ro til at arbejde. Problemet er for vigtigt for alle til
at lave negativ politik på det.
Giv nu Attendos personale
ro til at udføre deres arbejde, som de i langt de ﬂeste
tilfælde udfører godt og tillidsvækkende. Kære udvalgskolleger i Social- og sundhedsudvalget; hold nu op
med at oppiske en stemning
ingen kan være tjent med,”
opfordrer Jonna Præst til
overfor Ugeposten.

Socialdemokrat er rystet
over Præsts ønske om arbejdsro
KOMMENTAR Jonna Præst skal
ikke regne med opbakning til
arbejdsro fra Socialdemokratiets ene af to medlemmer i
Social- og Sundhedsudvalget,
Pia Foght. Tværtimod.
“Jeg er lidt rystet over. at
Jonna Præst ønsker at give et
ﬁrma ro, når der viser sig uregelmæssigheder i plejen af
vores ældre. Vi politikere er
da for pokker sat i verden for
at tage hånd om vores ældre.
Det er i den forbindelse fuldstændig ligegyldigt, om det er
kommunalt eller privat, vores

ældre skal passes ordentligt,”
understreger Pia Foght og
fortsætter.
“Der har undervejs fra kontraktens start været tilsynsrapporter og klager, der gør, at
socialdemokraterne i byrådet
har stillet forslag en kontrolenhed, der skal tjekke og sikre,
at vi får den kvalitet og pleje, vi
betaler for.”

Afviser kritik
Jonna Præst skyder med skarpt
på Socialdemokraterne i forhold til ansvaret for udbuddet

i sin tid. Pia Foght tager den
kritik med ophøjet ro.
“Jonna fortæller, at udbudet
er udarbejdet under tidligere
formand og borgmester, men
udbuddet blev skruet sammen
på grundlag af et politisk kompromis, der betød en aftale
om, hvilke områder kommunen selv skulle give bud på, og
hvilke områder, der alene skule hentes bud fra private. Så det
handler om, hvad der kan forhandles og skabes ﬂertal for
i byrådet,” siger Pia Foght til
Ugeposten.
Gisli

“Der har undervejs fra kontraktens
start været tilsynsrapporter og klager, der gø,r at socialdemokraterne
i byrådet har stillet forslag omen
kontrolenhed, der skal skal tjekke og
sikre, at vi får den kvalitet og pleje, vi
betaler for,” siger Pia Foght (A) som
modsvar til Jonna Præsts udtalelser
om den aktuelle hjemmepleje-debat.
Pressefoto: Vagn Sangill.
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’Gribskov i udvikling’

Hvad synes du?
Af redaktør Jesper Gisli

LEDER Lad mig straks komme med et brag af en nyhed.
Ja, det er vel nærmest
’breaking news’:
Politikere ved ikke alt.
Meget, men ikke alt. Og
derfor skal politikerne ind
imellem inspireres med ny
viden og input fra folk, der
hver dag har hænderne i
mulden, har hovedet begravet i bestemte emner, eller
fra folk der brænder for det,
de hver dag arbejder med
eller drømmer om. Inspiration fra virkeligheden, vil
nogen måske udtrykke det.
Og her kommer du ind i
billedet.
I denne uges avis lyder
startskuddet til de sidste
35 dages valgkamp, inden
der skal stemmes til kommunalvalget tirsdag d. 21.
november.
35 dages slutspurt hvor vi
i denne uge tager hul på det
første af tre valgtemaer her i
Ugeposten:
’Gribskov i udvikling’
Fra side 8 til side 35 har vi
masser af inspiration til politikerne og til læserne.
’Gribskov i udvikling’
handler om at fremhæve,
hvad vi er bedst til her i Gribskov, hvad vi skal leve af i
fremtiden, hvordan vi bedst
skaber arbejdspladser og
indtægter, tiltrækker tilflyttere og skaber et hverdagsliv, der glæder og gavner og
skaber liv for os alle.
’Gribskov i udvikling’ er
et fokus på nutiden og fremtiden, og vi har valgt en række vidt forskellige emner at
fokusere på - alt sammen til
inspiration og derefter til
debat.
For når avisen er læst,
skal vi debattere og vende
og dreje idéer og tanker.
Sammen.
På Ugepostens facebookside vil vi fra i dag og den
næste uges tid debattere alle emnerne,

og også alle de emner vi ikke
har berørt i avisen, men som
du finder vigtige.
I en uge vil debatten
rulle på nettet, og vi samler det hele op i næste uges
udgave af Ugeposten og på
vores facebookside, og ikke
mindst efterfølgende på et
debatmøde i Kulturhavn
Gilleleje.

Debatmøde om
’Gribskov i udvikling’
livestreames
på Facebook
Torsdag d. 26. oktober kl.1921 inviterer Ugeposten nemlig alle til debatmøde om
’Gribskov i udvikling’.
Her inviterer vi eksperter, folk med konkrete erfaringer og en række politikere til at deltage i et ’flydende
panel’, hvor deltagerne skiftes ud løbende.
Sammen skal de debattere ’Gribskov i udvikling’,
og som noget nyt vil vi livestreame debatmødet på
vores facebookside, så du
hjemmefra, på farten eller
mens ungernes madpakker smørres, kan følge med i
debatten, og blande dig hvis
du vil.
Vi håber at vi med livestreaming af dette og kommende debatmøder, kan
skabe en debat hvor flere er
med - til gavn for demokratiet og en sund debat.
Velkommen i Ugeposten, der i denne uge byder
på 72 sider - naturligvis
med mere og andet end
kommunalvalg.
God
fornøjelse.

Overvejer at hive hjemmeplejen hjem:

Attendo får nyt
Så er den gal igen. Plejefirmaet Attendo har
på grund af nye fejl og problemer fået
endnu et rødt påbud af Gribskov Kommune
Af Jeppe Helkov

PÅBUD For anden gang på kort
tid har Gribskov Kommune
besluttet at give plejefirmaet
Attendo et rødt påbud. Denne gang er tingene så tilspidset, at social- og sundhedsudvalget har bedt embedsværket om at undersøge muligheden for at hive hjemmeplejen
hjem igen. Det skriver Gribs-

Attendo: Subjektiv
udvælgelse fra
Gribskov Kommune
Gribskov Kommune mangler at opkvalificere medarbejderne, mener Attendo, der
kalder det “uforståeligt”, at kommunen vil
forsøge at opsige samarbejdet
Af Jens Berg Thomsen

plejefight Plejefirmaet Attendo kalder det “uforståeligt”,
at Gribskov Kommune nu vil
undersøge samarbejdet med
firmaet, der leverer hjemmepleje. I en pressemeddelelse
kalder firmaet sig “uenig” i, at
kommunen ifølge Attendo selv
er ved at ophæve samarbejdet.
Ifølge et faktaark fra Gribskov Kommune skyldes det
seneste røde påbud blandt
andet “flere fejl på medicinområdet”, men det mener
kommunkationsansvarlig for
Attendo Omsorg Danmark
Lars Fløe Olsen ikke, at man
kan sige.

Subjektiv udvælgelse

UGEPOSTEN

#GribskovValg17

kov Kommune.
Påbuddet kommer efter
en nylig rapport fra det Statsautoriseret Revisionsaktieselskab BDO, der viser adskillige fejl og mangler i Attendos
behandling af de ældre i Gribskov. Rapporten viser blandt
andet, at Attendo ikke lever op
til sin kontrakt med Gribskov
Kommune på flere områder.
Det er langt fra første gang,

at Attendo er i vælten. I juli
kunne Ugeposten fortælle
historien om 91-årige Agnes
Helene Jensen, der var udsat
for et så groft svigt fra Attendo,
at hun endte med at dø af det.
Og nu er den altså galt igen.
BDO’s rapport bygger på
uanmeldte besøg hos Attendos
afdelinger i Gilleleje, Helsinge
og Græsted i august. Her konstaterer de blandt andet, at der
sker flere fejl på medicinområdet. Ifølge Ugepostens oplysninger indbefatter det blandt
andet, at der i flere tilfælde er
blevet lagt forkerte og for få piller i pilleræskerne hos de ældre.

“Hvis man går ind i tilsynsraporten, har det handlet om
medicinkort, som patienternes egen læge har haft ansvaret for at opdatere. Folk har
måske fået en Pamol i stedet
for en Panodil. Her er der tale
om en subjektiv udvælgelse
fra Gribskov Kommune,” siger
Lars Fløe Olsen.
Han peger også på, at Gribskov som den eneste kommune i Danmark har taget nogle sygeplejeropgaver hjem,

som kræver opkvalificering af
medarbejderne - blandt andet
sondemad.
“Vi har haft en løbende proces, hvor vi har skullet udføre de her opgaver, men kommunen har ikke sørget for at
opkvalificere vores medarbejdere til at håndtere det,” siger
han.

Ansvaret
Hvem har ansvaret for den
opkvalificering?
“Det
har
Gribskov
Kommune.”
Lars Fløe Olsen er ikke enig
i påbuddet.
“Der ligger en tilsynsrapport, der viser, at vi har forbedret os,” siger han.
I faktaarket fra Gribskov
Kommune står det anført, at
en af grundene til det nye,
røde påbud til Attendo skyldes, at der blev lavet en rapport i 2016, der “stort set viser
samme fejl og mangler som
den seneste.”
Borgmester Kim Valentin
(V) siger til Ugeposten, at han
er “skuffet på borgernes vegne.”
Hvad siger du til det?
“Det har jeg ikke nogen
kommentarer til,” siger Lars
Fløe Olsen.

Derudover konstaterer BDO, at
flere medarbejdere hos Attendo ikke har tilstrækkeligt med
kompetencer til at kunne tage
sig af sygeplejeopgaverne. BDO
kritiserer desuden, at der arbejder vikarer i sygeplejen, som
ikke er tilstrækkeligt oplærte og
ikke kender opgaverne hjemme
hos borgerne.
Og den kritik er altså så
alvorlig, at Gribskov Kommune
nu har givet endnu et påbud.
Samtidig vil embedsværket i
kommunen nu ’afdække de
mulige scenarier for den fremtidige varetagelse af hjemmesygeplejen i Gribskov Kommu“Vi har haft
denne sag
oppe mange
gange, og
Attendo har
lovet at rette
op, uden at det
er sket,” siger
Pia Foght.
Pressefoto

“Jeg kan blive lidt rystet
over, at man har holdt
hånden over et privat
selskab så længe”
Af Jens Berg Thomsen

attendosagen Medlem af
social- og sundhedsudvalget Pia Foght (S) retter kritik i kølvandet på den seneste Attendosag i Gribskov
Kommune.
“Det er bare ikke okay,”
siger hun oven på det andet
røde påbud til det private
plejefirma.
“Vi i Socialdemokratiet
har haft problematikken
oppe flere gange gennem
tiden. Nu skal der findes
noget, der fungerer. Det bliver jo borgmesterens lod at
føre forhandlingerne. Vi har
som opposition bare sagt,
at nu skal der være en holdbar løsning,” siger Pia Foght
oven på nyheden om, at der
er overvejelser i gang med
helt at droppe samarbejdet
med Attendo.

Holder hånden over
Pia Foght retter også kritik
mod borgmesterpartiet i

Gribskov, der ifølge hende
har beskyttet Attendo.
“Jeg kan blive lidt rystet
over, at man i så lang tid har
holdt hånden over et privat selskab. Der har været
advarsler og mange møder,
hvor Attendo har lovet at rette op på fejlene, og det er ikke
sket. Vi tænker, at borgerne
også kan se, at det er gået lidt
for vidt i Venstres ønsker om
at støtte private firmaer. Som
opposition synes vi ikke, at
det er okay. Jeg håber, at borgerne kan se, hvad forskellen
mellem de to blokke er, når vi
nu skal afholde valg i november,” siger Pia Foght.
“Vi har haft denne sag
oppe mange gange - både
på åbne og på lukkede
dagsordner. Det skal fungere ordentligt nu. Ældreplejen er et af vores allermest
sårbare områder,” siger Pia
Foght.
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rødt påbud
ne, så borgerne sikres hjemmesygepleje af høj kvalitet’ - hvilket altså indbefatter en undersøgelse af muligheden for at
hive hjemmeplejen tilbage til
kommunen.
Gribskov Kommune har
oprettet en hotline, hvor
bekymrede borgere kan ringe ind. Det har indtil nu givet
syv henvendelser, hvor der
hos seks borgere er en konkret
udredning i gang. Derudover
har Gribskov Kommune bedt
Styrelsen for Patientsikkerhed
følge op overfor Attendo. Dén
rapport er stadig ikke klar.
Attendo ser rødt for anden gang. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Borgmester efter sønderlemmende Attendo-kritik:

’Tilliden er på nul-punktet’
Kim Valentin
mener, at tilliden er på nulpunktet mellem
kommune og
plejefirma.
Arkivfoto: Jens
Berg Thomsen

Af Jeppe Helkov

PÅBUD  Nok er nok. Så klar er
beskeden fra borgmester Kim
Valentin (V), efter at Gribskov
Kommune fredag gav Attendo
det andet røde påbud inden
for bare ét år. Denne gang får
plejefirmaet ørerne i maskinen efter en ny rapport fra
det Statsautoriseret Revisionsaktieselskab BDO. Rapporten
peger på flere fejl i Attendos
medicinhåndtering, ligesom
flere medarbejdere ikke har
tilstrækkeligt med kompetencer til at kunne tage sig af
sygeplejeopgaverne.
Og Kim Valentin er helt klar
i mælet, når han skal beskrive
kommunens forhold til Attento i øjeblikket.
“Tilliden er på nul-punktet lige nu. Det her er meget
alvorligt. Et rødt påbud er ikke
noget, man bare giver. Der
skal ligge noget bagved. Men
den her rapport viser, at Attendo hverken har præsteret på
medicinhåndteringen, på
bemandingen eller på dokumentationen. Og det her er altså det andet røde påbud inden
for et år. Det gør mig irriteret
og sur på mine borgeres vegne,
at vi skal sidde her to måneder
efter, at jeg holdt møde med
dem sidst – og så er det stadig
ikke i orden,” siger Kim Valentin og hentyder til seneste røde
påbud, som Attendo fik, efter
at Ugeposten havde beskrevet,
hvordan 91-årige Agnes Helene Jensen fik en så mangelfuld
sårpleje, at det endte med at
tage livet af hende.
“At en professionel virksom-

hed på hjemmesygeplejen ikke
kan præstere bedre, det er for
ringe. Hvis vi kigger på andre
kommuner kan jeg godt se, at
de også har svært ved at skaffe sygeplejersker. Problemet
er bare, at vi har bedt Attendo
om at løse det – og de får penge for at gøre det,“ fortsætter
Kim Valentin.
Byrådet har nu bedt
embedsværket i kommunen
om at undersøge, hvilke andre
muligheder der er for at få leveret sygepleje i Gribskov.
“For at mine borgere kan
være trygge ved den ydelse,
der bliver leveret, er vi nødt til
at se på, hvad vi ellers kan gøre.
Vi har bedt administrationen
om at se på mulighederne. En
af de muligheder er selvfølgelig, at vi ikke længere bruger
Attendo.”
Attendo får 30 kroner pr. dag
for at yde sygepleje hos en borger.
Det lyder ikke af særlig meget. Får
I ikke bare, hvad I betaler for?
“Nej, det synes jeg ikke.
Det er meget, meget tydeligt
beskrevet, hvad for en kvalitet
og service, de skal levere. At de
så ikke tjener penge på den, det
kan jeg være ret ligeglad med.
De kunne bare have ladet være
med at byde på den pris.”
“De vidste også i august,

hvad prisen var. Intet er
ændret. Så skulle de have ladet
være med at sige, at de kunne
leve op til det dengang. De har
selv accepteret vilkårene,” fortsætter Kim Valentin.
Men skal I ikke også være kritiske i forhold til, om man rent faktisk kan levere den service til den
givne pris?
“Jo, selvfølgelig. Men de har
haft al rigelig mulighed for
at sige fra. Vi havde en lang
designfase, hvor vi gik i dialog,
før de gik ind i kontrakten. Der
har været masser af muligheder for dem for at lade være
med at byde.”
“Men nu er det min og
social- og sundhedsudvalgets
opgave at få sat nogle rammer
op for den fremtidige sygepleje. Den skal være på højde med
de kvalitetsstandarder, vi har
bestemt. Hjemmesygeplejen
skal være af højeste kvalitet.
Det drejer sig om liv og død.
Så må vi se, hvilken model vi
ønsker.”
Vil det også sige, at I er villige til at bruge flere penge på
hjemmesygeplejen?
“Ja, for søren da. Vi vil have
den højeste kvalitet, vi overhoved kan få. Hvis det koster lidt
ekstra, må vi acceptere det.”

Udvalgsformand: Ingen kommentarer
Af Jens Berg Thomsen

attendosagen Fredag den 13.
oktober havde både social- og
sundhedsudvalget møde med
lukket dagsorden om sagen

med det nye røde påbud over
for Attendo, lige som økonomiudvalget også behandlede
sagen på lukket dagsorden.
Over for Ugeposten afviser
social- og sundhedsudvalgs-

formand Birgit Roswall at sige
noget om Attendo.
“Det har jeg ingen kommentarer til,” siger Birgit Roswall
og henviser til borgmester Kim
Valentin.
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Tidligere Attendo-ansat: ’Ikke engang en Tour de FranceEn tidligere ansat langer nu ud efter Attendo og fortæller blandt andet om cykelruter, som ikke engang en Tour de France-rytter
Attendo. Der er blandt andet
lagt for få og forkerte piller i
pilleæskerne hos flere borgere.
BDO påtaler også, at flere medarbejdere hos Attendo ikke har
tilstrækkeligt med kompetencer til at kunne tage sig af de
sygeplejeopgaver, som de bliver sat til. Og rapporten fik
altså politikerne i Gribskov til
i bogstaveligste forstand at se
rødt.

Af Jeppe Helkov

SYGEPLEJE  Urealistiske kørelister, manglende tillæg og en
usædvanlig hård tone fra ledelsen. En tidligere medarbejder
fra Attendo står nu frem med
sin version af, hvordan hverdagen som ansat hos plejefirmaet er.
Det sker efter, at Attendo den 13. oktober for anden
gang på bare ét år fik den mest
alvorlige påtale fra Gribskov
Kommune, et rødt påbud.
Situationen er nu så tilspidset,
at Gribskov overvejer at hive
hjemmesygeplejen tilbage på
kommunale hænder.

Den var helt gal
For Marion Thoregaard kommer den udvikling ikke som
en overraskelse. Hun blev i
januar fyret fra Attendo efter
flere måneders sygemelding
med stress. Og hun mener, at
der allerede var adskillige krisetegn i den tid, hun var hos
virksomheden.
“Jeg gik ned med stress og
blev sygemeldt - og blev efterfølgende indkaldt til møde,
hvor jeg skulle snakke med
ledelsen, om der var andet, jeg
kunne lave. Men de udfyldte
papirerne forkert, så de blev

Blev deprimeret og ked

En tidligere medarbejder fra Attendo fortæller nu sin version af hverdagen hos plejevirksomheden. Foto: JBT

sendt frem og tilbage mellem
dem og lægen. Det hele endte
med, at lægen skrev en erklæring om, at jeg godt kunne
varetage et job - bare ikke hos
Attendo,” lyder det fra Marion Thoregaard, der bliver
bakket op af sin mand, Finn
Fredsgaard.
“Jeg havde det svært med
stress. Jeg har aldrig rigtig troet
på, at man kunne gå så meget
ned, at man blev syg. Men da
jeg så Marion komme hjem
den dag, hun blev sygemeldt,

kunne jeg godt se, at den var
helt gal. Jeg havde aldrig set
hende sådan. Hun var helt færdig. Det gjorde mig gal, at det
var kommet dertil,” siger han.

Havde aldrig haft sygedag
Ifølge Marion Thoregaard var
der ’flere end en håndfuld’
ansatte, der måtte sygemeldes
med stress i den periode.
“Jeg havde aldrig haft en
sygedag, før jeg gik ned med
stress. Jeg sad en dag i min bil
og skulle ind til en borger. Og

så begyndte jeg bare at græde. Jeg kunne simpelthen ikke
overskue det. Så kom en af
mine kolleger og sendte mig
hjem. Jeg kørte ind på kontoret og sagde, ’nå, så fik I mig’
- og så smed jeg nøglerne på
bordet.”
Attendos seneste påbud
kommer efter en ny tilsynsrapport fra revisionsvirksomheden BDO. På baggrund af uanmeldte tilsyn, interview med
borgere og ansatte pegede de
på ’væsentlige mangler’ hos

Ifølge Marion Thoregaard var
det de hårde arbejdsvilkår, der
fik hende til at bryde sammen.
“Jeg gik og blev mere og
mere deprimeret og ked af det.
Jeg havde en cykelrute, men
det var umuligt at nå det inden
for den tid, der var sat af. En
Tour de France-rytter ville ikke
engang kunne nå det. Jeg skulle
cykle lige under fem kilometer
på fem minutter. Det svarer til,
at jeg skulle køre omkring 60
kilometer i timen. På cykel.”
“Den første borger skulle op
af sengen og skulle have støttestrømper på. Det havde jeg
fem minutter til. Og jeg kom
måske drivende våd og skulle have tøjet af og skifte sko.
Og så havde jeg bagefter fem
minutter til, at jeg skulle være
i gang hos den næste.”

Kørte i egen bil
“For eksempel skulle jeg køre
fra Kongensgave helt ud til
enden af vejen ved Helsinge
Havecenter. Det havde nok
taget 25 minutter at cykle
derud - og 25 minutter tilbage igen. Men cykelruten hed
fem minutter fra borger til
borger.”
Løsningen blev derfor, at
Marion Thoregaard måtte tage
sin egen bil for at nå det.
“Ellers havde jeg aldrig nået
det. Der var ikke biler nok, så
jeg måtte køre i min egen. Men
Attendo ville ikke give mig
kørepenge, så benzin, slid og
alt andet var på min egen regning. Og jeg tør slet ikke tænke
på, hvem der var endt med regningen, hvis jeg var kørt galt i
min arbejdstid.”
Cykelruten var ikke det eneste, Marion Thoregaard havde
det svært med.
“Jeg skulle møde klokken
syv hver morgen, og der blev
der som regel holdt et morgenmøde. Men samtidig skulle jeg være ude hos den første borger klokken 07.10. Det
hænger ikke sammen. Så er
man allerede forsinket fra
morgenstunden.”
“Jeg oplevede også flere gange, at der på min køreliste var
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-rytter ville kunne nå det’
ville kunne holde til. Attendo afviser alle anklager
besøg hos to forskellige borgere på samme tidspunkt - ’men
det kan du vel godt nå alligevel’, sagde ledelsen, når jeg
påpegede det. Det måtte man
så klare. Og vi skulle jo passe
de ældre. De stramme kørelister gjorde også, at der ikke
var tid til at holde pause. Man
knoklede løs og måtte finde en
måde at nå det på.”
“Hvis man for eksempel
er god til at gøre rent, kunne
man godt nå at indhente lidt
der. Eller hvis der var en sød
borger, der sagde, at man godt
måtte springe rengøringen
over i dag. Men ofte måtte man
arbejde lidt ekstra for at nå det
hele - uden at få løn for det.
Jeg tog desværre ikke kopier
af køresedlerne, så jeg kunne
vise, hvor grotesk det var. Det
kan jeg godt ærgre mig over i
dag.”

Tog fat i arbejdstilsynet
“Noget helt andet var Attendos biler. Når man gik fra
sommertid til vintertid, kørte flere af bilerne på nedslidte sommerdæk. Der var et par
ulykker oppe i Gilleleje forrige vinter på grund af dækkene, der ikke var blevet skiftet.
Sådan noget skal bare være i
orden. Man kan da ikke køre

på en spejlglat vej på nedslidte
sommerdæk.”
Marion Thoregaard og hendes mand Finn Fredsgaard forsøgte at tage fat i arbejdstilsynet, men uden held.
“Jeg tog fat i arbejdstilsynet,
men de gjorde ikke noget. Der
var 22 eller 24 ansatte i Helsinge, og de havde ét toilet - og der
var mænd og damer blandet. De
var to ansatte om at dele et lille
skab på 40x40 centimeter. Og
deri skulle der både være regntøj, deres civile tøj, arbejdstøj,
og alt andet de havde med. Og
omklædningen skete i et rum,
hvor der var et stort butiksvindue ud til gaden.”

mig at spørge, om hende lederen nogensinde havde deltaget
i et kursus om personalepleje.
Det var helt grotesk. Dagen
efter kom der en fyreseddel.”
Efterfølgende har Marion
Thoregaards fagforening kørt
en sag mod Attendo. Blandt
andet fordi de mente, at hun
ikke havde fået de rette tillæg.
“Attendo blev tvunget til at
betale. Det viste sig, at jeg var
ikke havde fået de tillæg, jeg
havde ret til. Det var et slagsmål,
men jeg endte med at få 50.000
kr., som de havde snydt mig for,”
slutter Marion Thoregaard.

Kunne se lige ind
“Når lyset var tændt om vinteren, kunne folk ude på gaden se
lige ind. Heldigvis har de fundet andre lokaler i dag, men
det var ikke i orden, at man
bød sine ansatte dét dengang,”
siger Finn Fredsgaard, der var
med på mødet med Attendo,
hvor Marion Thoregaards sygemelding skulle diskuteres. Han
oplevede mødet således:
“Jeg ville gerne med for at
høre, hvad ledelsen sagde.
Beskeden var, at hvis ikke man
kunne tåle mosten, var det ud.
Sådan var det bare. Jeg tillod

Marion Thoregaard blev i august
fyret fra Attendo. Hun blev fritstillet
i januar.
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Attendo: Vi kan ikke
genkende kritikken
Attendos regionschef Dorte Dahl svarer på kritikken fra
tidligere medarbejder
SVAR PÅ TILTALE “Jeg kan pga.
min tavshedspligt omkring
personalesager ikke forholde mig til det beskrevne forløb, men Attendo har overenskomst med FOA, og den
følger vi, hvilket bl.a. betyder,
at vi giver vores medarbejdere den korrekte løn og følger
gældende procedurer, hvis et
ansættelsesforhold må ophøre. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket en fejl
omkring lønnen, retter vi den
op med det samme, og ophør
af et ansættelsesforhold er
altid forudgået af dialog.”
“Attendo stiller enten bil
eller cykel til rådighed for
medarbejderne. Hvis man har
en byrute, hvor der ikke er så
langt mellem besøgene, får
man stillet en cykel til rådighed, og ruterne er planlagt,
så man kan nå det på cykel.
Der er ikke andre medarbejdere, der har sagt, at de ikke
kan nå byruterne på cykel.
Hvis man ikke vil benytte sig

af cyklen og selv vælger at
køre i sin egen bil, sker dette
for egen regning, hvilket man
bliver oplyst om. Attendo har
et tilstrækkeligt antal biler i
hver afdeling og en fast aftale om skift mellem sommerog vinterdæk, så det sker helt
automatisk.”

Der er tid
til besøg og kørsel
“Besøgene er også planlagt,
så man kan nå at hjælpe borgerne med det, de er visiteret til af kommunen, og der
planlægges ikke besøg hos to
borgere på en gang. Ledelsen
af den afdeling, hvor Marion var ansat, kan ikke genkende, at der kun har været
afsat 5 min. til at give en borger støttestrømper på eller
at der har været besøg oveni
hinanden.”
“Arbejdet i hjemmeplejen er travlt, men der er tid
til både besøg og til kørsel
mellem besøgene, og der

er også tid til pauser. Det er
klart, at det kræver, at medarbejderne følger de planlagte ruter, og ikke selv bytter rundt på besøg eller deler
et besøg op, så de skal køre
mere, ligesom det kræver, at
de udfører det arbejde, borgerne er visiteret til – og ikke
mere end det.”
“Hvis der opstår en uventet situation hos en borger,
som kræver tid udover den
planlagte, ved medarbejderne, at de skal kontakte kontoret, så de kan få hjælp, for det
er ikke en mulighed at springe noget over hos en borger.
Der var desuden ikke andre
medarbejdere fra afdelingen
i Helsinge, som var sygemeldt
med stress i den periode, hvor
Marion var sygemeldt.”
“Jeg er enig i, at de lokaler, vi havde mens Marion
var ansat, ikke var ideelle, og
det er grunden til at vi nu
er flyttet til mere velegnede
lokaler.”
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Peter Sajith arbejdede med egne ord mere som sygeplejerske end som ufaglært, da han var hos Attendo. Det billede kan
Attendo dog ikke genkende. Foto: Jens Berg Thomsen.

Tidligere Attendo-ansat taler ud:

’Jeg vil ikke
blive gammel
i Gribskov’
En tidligere ansat
i Attendo åbner nu
posen og fortæller,
hvordan han
oplevede sine to år i
plejevirksomheden.
Attendo afviser alle
beskyldninger
Af Jeppe Helkov

TALER UD  To røde og et gult
påbud. Gribskov Kommune har det seneste år strammet skruen over for det privatplejeselskab Attendo. Og
nu tager en tidligere medarbejder bladet fra munden og
fortæller, hvordan han blev
sat til ting, der er på kant med
lovgivningen.
24-årige Peter Sajith var
igennem to år ansat i Attendos afdeling i Helsinge, og her
oplevede han blandt andet,
hvordan han trods sin status
som ufaglært blev bedt om at
udføre plejeopgaver, han ikke
havde kompetencerne til. Når
han fortalte ledelsen om det,
blev der ikke lyttet, siger han.
“I de to år jeg arbejdede hos
Attendo, vil jeg næsten sige, at
jeg arbejdede som sygeplejerske. Jeg skiftede plastre, forbindinger og stod for sårpleje.
Jeg lavede urin-prøver - ja, jeg
lavede det hele. Også alle de
ting, jeg reelt ikke måtte,” siger
Peter Sajith, der stoppede hos
Attendo i april efter en konflikt
mellem ham og ledelsen.

Har et ansvar for borgerne
“Det chokerede mig meget, at
jeg blev sat til de her ting. For
jeg har et ansvar over for borgerne. Og hvis jeg lavede en
fejl, var det mit ansvar. Men det
er svært at sige fra, når man er i
det. Så jeg gjorde det.”
“Men jeg havde det elendigt med at løse opgaver, jeg
slet ikke var uddannet i. Jeg
stod med ansvaret for et andet
menneskes liv, og hvis jeg
fucker op, kunne det altså gå
helt galt. Nogle gange måtte

jeg sige fra og sige, at jeg det
her kan og vil jeg simpelthen
ikke. Det må jeg ikke. Jeg har
ikke uddannelsen til det - og
jeg har ikke kompetencerne.
Men når jeg gik til lederne, fik
jeg at vide, at det skulle jeg. Der
var ikke andre til at gøre det,”
fortsætter Peter Sajith og føjer
dermed endnu et punkt til den
efterhånden alenlange liste af
kritik.
Senest fik Attendo et rødt
påbud i august, efter revisionsfirmaet BDO i august kom
med en rapport, der blandt
andet viste, at der på ’medicinområdet er konstateret flere uoverensstemmelser, fejl
og handlinger, som ikke efterlever Sundhedsstyrelsen retningslinjer på området’. Derudover konkluderede rapporten også, at de vikarer, som
Attendo benytter i sygeplejen,
’ikke er tilstrækkelige oplærte og bekendte med de opgaver, som skal udføres hos borgerne’. Og netop den kritik er
Peter Sajith helt enig i.

Borgere manglede piller
“Kritikken med medicinen er
ikke ny. Jeg oplevede tit, at når
jeg var hos borgere og skulle give dem medicin, var jeg
nødt til at ringe til en assistent
og sige, at der altså manglede
piller. Men der var meldingen
tilbage ofte, at sygeplejeskerne
eller assistenterne ikke havde
tid til at rette op på det lige nu.
Men den slags skal man tage
sig tid til. Det chokerede mig,
at der blev taget så lidt ansvar
over for en opgave, som er så
vigtig. De her piller er ikke blevet tilfældigt doseret. Der er en
grund til, at borgerne skal have
de her piller,” siger han og fortæller, at det nogle gange endte med, at borgerne måtte vente lang tid på at få deres piller.
“Nogle gange endte det
med, at borgerne fik deres piller klokken 13, selvom de skulle have haft dem om morgenen. Og så var man nødt til at
udskyde hele pilleperioden, så
de først om aftenen fik deres
middagspiller - og om natten
måtte man vække dem for at
give dem aftenpillerne.”

“Det gjorde og gør mig stadig ked af det, at det er sådan.
Jeg ved godt, at jeg er ung, men
jeg bliver trist over at se, hvordan de her ældre mennesker
bliver behandlet - og hvordan
jeg mener, at man hos Attendo
ikke var sit ansvar bevidst.”

Ekspert: Er ledelsens ansvar
Ifølge Karen Marie Myrndorff,
chefkonsulent hos Kommunernes Landsforening med
speciale inden for social- og
sundhedsområdet, er der
ikke noget lovkrav om, at
man skal have en uddannelse
for at udføre specifikke opgaver. Men ledelsen i en plejevirksomhed skal lave helt
konkrete tiltag for at sikre,
at en medarbejder er klædt
ordentligt på.
“Kommunen og ledelsens
forpligtelse er, at når der skal
løses opgaver efter sundhedsloven, så skal de finde medarbejdere, der har de rette
kompetencer. De skal instruere vedkommende, så medarbejdere præcis ved, hvordan de skal løse opgaven - og
så skal man holde tilsyn med,
at opgaven bliver løst korrekt. Der er ingen krav om,
at man skal have en bestemt
uddannelse, men ledelsen
har ansvaret for at matche
opgave og kompetencer. Det
er altså ledelsen opgave, at
medarbejderne er i stand til
at udføre de opgaver, de bliver sat til. Og medarbejderne
skal sige fra, hvis ikke de er
stand til det.”
Og er der lovkrav om, at ledelsen skal lytte, hvis medarbejderen
siger fra?
“Ja, det skal man,” siger
hun.

’Jeg fik ingen instrukser’
Men ifølge Peter Sajith fik han
ikke instrukser, som loven
ellers tilskriver, før han blev
sendt ud på opgave. Ligesom
ledelsen ifølge Peter Sajith altså heller ikke lyttede, når han
prøvede at sige fra.
“Jeg fik ingen instrukser. Jeg
kunne bare se på mine køresedler, hvad mine opgaver
var. Så sagde jeg, at de opga-

ver måtte jeg ikke udføre,
men blev bedt om at gøre det
alligevel. Jeg talte også med
en anden tidligere ansat den
anden dag, og hun sagde præcis det samme,” siger han og
fortæller, at flere af borgerne
blev utrygge, når de hørte, han
ikke var uddannet.
“Flere af borgerne blev også
bekymrede, når jeg fortalte
dem, at jeg ikke var uddannet.
Personligt ville jeg heller ikke
føle mig tryg ved, at det var
en ufaglært, der blev sat til de
ting, som jeg skulle lave.”

var rigtig sur. Når jeg satte mig
ind i bilen, og jeg vidste, jeg
skulle ud til en borger og give
hende noget pleje, jeg slet ikke
var uddannet i. Det kunne gøre
mig rasende. Og der blev bare
ved med at komme flere og flere af den slags besøg, hvor jeg
skulle lege sygeplejerske eller
assistent. Jeg følte, at jeg var
nødt til at gøre det.”
Derfor var det også noget af
en øjenåbner, da Peter Sajith
stoppede hos Attendo og
begyndte at arbejde på plejehjemme Helsingegården.

’Det kunne gøre mig rasende’

Hård kritik fra kommunen

“Jeg kom for eksempel meget
ud til sårpleje. I et tilfælde havde der ikke været en assistent
i en uge, og jeg havde fået
besked på, at jeg var nødt til
at gøre det. Så skiftede jeg forbindingerne, men hvis det var
meget slemt, rørte jeg det ikke.
Og så bad jeg en anden om at
komme ned. Men der var svaret ofte, at det var der ikke tid
til lige nu.”
“Jeg kan også love dig for,
at jeg virkelig mange gange

“Der måtte jeg intet som helst.
Det eneste, jeg måtte, var at
hjælpe borgeren i tøjet og
få hende vasket. Der var ikke
noget med at give medicin
eller at skifte plastre. Dér indså
jeg virkelig, hvor galt, det jeg
havde lavet hos Attendo, var.”
Og helt galt gik det i maj
med 91-årige Agnes Jensen, der
havde fået et sår, fordi Attendo
med familiens ord ikke ’havde
forstand på’ på at give hende
støttestrømper på. Og derfor

havde hevet og flået for at få
dem på - og det havde givet et
sår. Et sår, der efter flere måneders mareridt og besøg fra
over 122 forskellige hjemmehjælpere havde udviklet sig så
voldsomt, at benet var nødt til
at blive amputeret.
“I de minutter, tror jeg
egentlig min mor gav op og
helst bare ville dø,” har sønnen
Benny Holm tidligere fortalt til
Ugeposten. Kort tid efter døde
Agnes Jensen.
Attendo fik efterfølgende
hård kritik fra Gribskov Kommune og har vedkendt, at de
’ikke har leveret en pleje af tilstrækkelig høj kvalitet’. Attendo mener dog samtidig, at de
i sagen med Agnes Jensen ’har
reageret, når vi kunne se en forværring’. Den påstand er Peter
Sajith langt fra enig i.

’En af mine tætteste borgere’
“Nu kendte jeg Agnes, og hun
var en af mine tætte borgere.
Jeg så også til hendes sår, men
jeg sagde, at hun skulle snakke med en assistent om det,
fordi jeg var ufaglært. Og det
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Attendo kan
ikke genkende den
kritik, som
Peter Sajith
kommer
med.

Attento-chef:

’Det er bestemt ikke
noget, jeg kan genkende’
Af Jeppe Helkov

vendte jeg også med assistenterne og lederne. Men jeg følte ikke, at der var nogen, der
reagerede. Vi havde en chef,
der altid sagde, at det måtte vi se på. Men det var ikke
noget, vi skulle vente med at
se på. Det var noget, der skulle handles på.”
“Agnes ringede også ind
til mig, da jeg sad på kontoret og sagde, at hun havde så
ondt. Jeg sagde til cheferne,
at de var nødt til at tage over
og snakke med hende. Men
ingen gjorde noget. Det er dét,
der gør mig så ked af det. At
ingen i ledelsen greb ind. Det
er andre menneskers liv, man
har i hænderne.”
Men det var ikke kun med
sygeplejeopgaverne, at Peter
Sajith oplevede, at der var problemer. En dag blev han også
bedt om at tage en elev med
ud for at oplære hende.

’Blev bare værre og værre’
“Det hele blev bare værre og
værre. Flere assistenter og elever stoppede - og det betød,
at der skulle nogle nye elever

ind. Men der var ikke nogen
til at tage sig af dem. Så sagde
ledelsen til mig, at du skal tage
en elev med. Men det ville jeg
ikke. Jeg kan ikke kunne give
hende noget viden eller oplære hende. Og det må jeg heller
ikke. Så det ville være spild af
hendes tid og min. Så dér sagde jeg klart fra. Ledelsen accepterede det, men de var ikke tilfredse. For hvem skulle så tage
eleven med?”
Det endte også med, at
Peter Sajith ifølge ham selv
som ufaglært blev sat til at passe akuttelefonen, hvor borgere der har brug for hjælp ringer ind.
“Jeg sad med akuttelefonen
inde på kontoret. Det måtte jeg heller ikke. Jeg sad og
tog imod opkald fra borgerne, der kunne have akut brug
for hjælp. Chefen gav mig den
og sagde, at nu måtte jeg tage
den. Og sådan blev det. Jeg
ville gerne hjælpe, men det
skal jo ikke være sådan, at det
er ufaglærte, der gør det. Der
kan det jo også gå galt. Der er
en grund til, at man skal have

en uddannelse for at klare de
her ting.”
Efter at have oplevet tingene indefra kan Peter Sajith
godt forstå, at de ældre er
bekymrede.

Kan godt forstå
bekymringer
“Jeg ville også være bekymret. Jeg har ikke lyst til at blive
gammel i Gribskov. Ikke som
det er nu. Det er også det, der
gør, at jeg vil stå frem nu, Man
er nødt til at finde en holdbar løsning. For som det er nu,
fortsætter det hele bare. Hvis
vi skal have gjort noget ved
det, er der brug for, at nogen
står frem og fortæller, hvordan forholdene reelt er. Det

er ikke medarbejderne på gulvet, den er gal med. Det er hele
systemet.”
Da Peter Sajith stoppede
forsøgte han at tage fat i regionschef i Attendo Dorte Dahl
for at fortælle hende om alt
det, han havde oplevet.
“Jeg fortalte hende alle de
her ting, men det har tydeligvis ikke haft nogen effekt. Og
sådan har det lidt altid været.
Lederne sagde ikke noget til
alt det, der foregik ude i marken. Alt der skete uden for
kontoret, blev der ikke talt
om. Jeg håber, at Attendo får
ryddet op i det - og de her folk
tænker over, at de selv bliver
ældre en dag og selv får brug
for hjælp.”

Vil du også fortælle
din historie? Skriv til
jeppe@ugeposten.dk

SVAR  Sårpleje, indsamling af
urinprøver, skift af forbinder.
Den tidligere Attendo-ansatte
Peter Sajith fortæller i Ugeposten i dag, hvordan han oplevede sine to år som ansat hos
plejevirksomheden.
Han fortæller blandt andet,
at han blev sendt ud og lave
sygeplejeopgaver, han ikke
havde kompetencer til - og
når han påpegede det over
for ledelsen, blev der ikke lyttet. Men det billede kan regionschef i Attendo, Dorte Dahl,
ikke genkende.
Peter Sajith fortæller, at han i
sine to år hos jer stort set arbejdede som sygeplejerske med alle
de opgaver, han skulle lave. Bliver ufaglærte hos Attendo sat til
sygeplejeopgaver?
“Nej, det gør de ikke. Og det
der kan jeg slet ikke genkende. Det er ikke korrekt. Der er
klare retningslinjer for, hvilke
faggrupper, der må løse hvilke
opgaver, og vi sikrer, at medarbejderne har de kompetencer
der skal til for at løse en given
opgave.”
Peter siger, at han var glad
for sit samarbejde med kolleger
og borgere. Men det seneste røde
påbud har gjort, at han nu er
nødt til at lægge alle kort på bordet. Hvad tænker du om det?
“Det, vi har fået påbud om,
handler om sygepleje og det er
ikke noget, ufaglærte bliver sat
til at lave. Det har ikke nogen
sammenhæng. Og vi bruger
ikke særlig mange ufaglærte,
fordi står skrevet ind i kontrakten med kommunen. Jeg
mener, vi må have fem pct.”
Peter siger, han har lavet sårpleje, skiftet forbindinger, lavet
urinprøver. Er det normalt noget,
I sætter ufaglærte til?
“Nej, det er det ikke. Men
det er super-svært at kommentere på noget, der er så generelt. Hvis Peter var kommet
med en dag og en borger, kunne jeg undersøge det. Men det
kan jeg ikke nu.”
Men Peter holder fast i, at han
har lavet det her. Gør det slet ikke
indtryk?
“Det gør det da bestemt, for
det er super-ærgerligt, at han
har den oplevelse. Det tyder på,
at han ikke har fået den hjælp,
han har haft brug for. Vi siger
altid, at hvis vores medarbejdere står i en situation, hvor
de er usikre, så skal de ringe
ind på kontoret og tale med
en fagperson Det tyder på, at
han ikke har fået den hjælp,
han har haft brug for. Vi siger
altid, at hvis vores ansatte står i
en situation, hvor de er usikre,
så skal de ringe ind.
Peter siger netop også, at han

flere gange har gjort opmærksom
på, at han ikke har rette kompetencer. Men han er blevet bedt om
at lave opgaverne alligevel, fordi
’der ikke var andre’.
“Det kan ikke ske. Ellers må
jeg have en helt konkret situation. For det er der ingen, der
får at vide. Tværtimod gør vi
meget ud af at sige til medarbejderne, at de skal sige til, hvis
de bliver usikre. Jeg har været
meget i vores afdeling i Helsinge, fordi de har været mange ledelsesmæssige udfordringer. Men det dér kan jeg slet
ikke genkende.”
Så lyver Peter?
“Han kan godt have den
oplevelse, men det er bestemt
ikke noget, jeg kan genkende.
Og jeg er sikker på, at hvis du
spørger vores medarbejdere,
ville de heller ikke kunne.”
Han siger også, at han blev
bedt om at køre ud med en elev.
Kører ufaglærte hos jer med
elever?
“Nej, alle eleverne har en
praktikvejleder, som de kører
med. Hvis praktikvejlederen
har fri eller er syg, kan eleverne
godt køre med en ufaglært en
dag. Det må man selvfølgelig
godt, men den ufaglærte kan
ikke varetage uddannelsesdelen, og det bliver de heller ikke
bedt om.”
Peter fastholder, at han er blevet sat til ting, han ikke havde
kompetencer til. Er det fair over
for ham og over for borgerne?
“Absolut ikke, hvis det var
tilfældet, men det er det ikke.
Jeg skal ikke kunne sige, at det
ikke har kunnet ske, at han er
kommet ud i en svær situation.
Det sker jo, at planlæggeren
laver en fejl, og en medarbejder bliver sendt ud til en opgave, man ikke kan løse. Men hvis
det sker, har man selv et ansvar
for at sige fra, og så bliver planen ændret.”
Og det er her, han siger, at det
han har sagt, men det blev ikke
lyttet.
“Og det er det, jeg ikke kan
genkende. Hvis man siger, at
man ikke kan udføre en opgave, får man selvfølgelig byttet
rundt. Det sker jævnligt - og
så retter planlæggeren op på
det.”
Når du siger, du ikke kan genkende det. Betyder det, at det ikke
har fundet sted?
“Jeg siger, at kritikken er
svær at svare på, fordi den er så
overordnet. Jeg er ikke i afdelingen hver dag, så derfor kan
jeg ikke sige, at det aldrig er
sket. Det vil være umuligt for
mig. Jeg er ikke derude hver
dag. Nogle gange laver vi fejl,
og så må vi rette op på det. Men
jeg kan jeg kun sige, at det ikke
er sådan, det typisk vil foregå.”

22

NYHEDER

12. DECEMBER 2017

Ugeposten den 24. oktober.

Ugeposten

Ugeposten den 05. december.

Kommende udvalgsformand efter ny Attendo-kritik:

Jeg er rystet i min grundvold
’Det er ikke okay. Det kan jeg ikke
acceptere og leve med,’ siger kommende
formand for ældreudvalget, efter tidligere ansat har fortalt om arbejdsvilkårene
hos Attento. Hun vil indkalde til møde,
når hun bliver formand
Af Jeppe Helkov

SKIFTETID Den første januar
bliver Socialdemokratiets Betina Sølver formand for det nye
ældreudvalg i Gribskov. Og står
det til hende, skal der rystes op
i området. Især efter de massive problemer, som Attendo
har haft på sygeplejeområdet.
Senest er to tidligere medarbejdere stået frem i Ugeposten og har fortalt om arbejdsvilkår, de bestemt ikke var tilfredse med. Den ene, Peter
Sajith, fortalte, at han blev sat
til at lave sårpleje, skifte forbinder og meget andet, selvom han slet ikke var klædt på
til det. Den anden medarbejder, Marion Thoregaard, fortalte, at hun ifølge kørelisterne
havde fem minutter til at cykle
fem kilometer fra én borger til
en anden. Det svarer til en fart
på 60 kilometer i timen. Brugte
hun længere tid, gik den tid fra
borgeren.
Og selvom Attendos regionschef Dorte Dahl i begge tilfælde har sagt, at hun ikke kan
genkende kritikken, gør den
indtryk på Betina Sølver.

Ikke den første, der står frem
“Jeg er harm. Jeg er faktisk
rystet i min grundvold. Det må
jeg sige. Det kan godt være, at
lederen Dorte Dahl ikke kan
genkende det. Men Peter Sajith
er jo netop ikke den første
medarbejder, der træder frem
og siger, at der er nogle grundlæggende ting, der er dybt problematiske og i virkeligheden
også dybt uansvarlige. Sådan
har jeg det som politiker her i
kommunen. Det er ikke okay.
Det kan jeg ikke acceptere og
leve med,” siger Betina Sølver,
der som medlem af Social- og
Sundhedsudvalget de seneste

ﬁre år har kunne følge Attendo-debatten fra nærmeste
hold. Og hun har et bud på,
hvorfor det nu er nået til, at
plejeﬁrmaet har fået sit andet
røde påbud inden for ét år.
“Det her handler om, at
Attendo i sin tid gav et forkert
bud. De underbød sig selv. Og
det er et kæmpe problem. Én
ting er, at man underbyder alle
de andre, men hvis man tilbyder en så lav pris, at det ikke
engang kan fungere for én selv,
så er det svært. Det har Attendo
heller ikke formået. De har rigtig mange gode forklaringer
på hvorfor og hvordan. Men
den virkelighed, vi beﬁnder os
i, viser klokkeklart, at de ikke
har kunnet leve op til det bud,
de gav i sin tid,” siger Betina
Sølver og fortsætter:
“Det er borgerne, der er
gidsler i det her. Det er borgerne, der lider under, at Attendo
af en eller anden årsag går og
tror, at de kan lave sygepleje
for 30 kr. pr. dag., uanset hvor
mange gange den enkelte borger har brug for hjælp.“

Tag fat ved nældens rod
“Attendo burde på et meget
tidligere tidspunkt have gået
tilbage til kommunen og sagt,
at de ikke kunne få det til at
fungere. Jeg synes, de har et
kæmpe ansvar, og jeg er rigtig
ked af, at de ikke bare har sagt,
at de ikke kan leve op til det.
Så kunne vi have snakket om
det. Nu er det blevet kørt helt
ud over kanten og går ud over
borgerne. Det er jeg mest sur
og vred over. At man har ladet
det gå ud over borgerne i stedet for at tage om nældens rod
og sige, at de er kede af, at de
har forregnet sig. Den ansvarsforﬂygtigelse har jeg det rigtig
svært med.”

Birgit Roswall: ’Dér
har vi måske ikke
været tilstrækkelig
udfarende’
Af Jeppe Helkov

Betina Sølver mener også,
at den nuværende borgmester Kim Valentin og udvalgsformand Birgit Roswall har et
ansvar i sagen.

Er både ked og vred
“Det er det samme med borgmesteren og udvalgsformanden,” siger hun og fortsætter:
“ Jeg er rystet over, at Kim
Valentin og udvalgsformand
Birgit Roswall ikke har handlet
på de her problemer noget før.
De har kendt til det her i to et
halvt år. Tilsynsrapporten har
jo længe vist, at det ikke har
fungeret med sygeplejen hos
Attendo. Nu siger Peter Sajith
også, at han har lavet ting, han
ikke er uddannet til. Jamen, jeg
er både ked af det og vred. Jeg
synes, det er forfærdeligt.”
Kim Valentin har ﬂere gange
sagt, at man ikke bare kan bryde

Betina Sølver vil som kommende
udvalgsformand indkalde alle plejeselskaber til et møde.

en kontrakt. Det har han vel ret i.
“Det er meget muligt, men
man kan nok ﬁnde en udvej,
hvis man ønsker det. Så jeg
håber, at Kim og Birgit træder
i karakter og ﬁnder en løsning
inden jul, så de ikke skubber
problemerne videre til det nye
byråd.”
Men regionslederen hos Attendo, Dorte Dahl, siger, at hun ikke
kan genkende kritikken. Skal vi
ikke også lytte til det?
“Det har jeg hørt før. Der
må jeg bare være benhård og
sige, kære Dorte. Jeg er ked af,
at du ikke kan anerkende dine
medarbejderes oplevelser ude
hos borgerne. Det, der kendetegner en god leder, er, at man
tager det, ens nuværende og
tidligere medarbejdere siger
alvorligt. Og at man på baggrund af det får ændret procedure og arbejdsgange, så
det ikke sker igen. Det har jeg
ikke oplevet fra hendes side.
Det synes jeg heller ikke, at
hun kan være bekendt. At blive ved med at kaste bolden tilbage på medarbejderne. Det
er ikke okay. Jeg er iskold med
det her.”
“Derfor vil jeg også indkalde direktøren på området som
det første, når jeg bliver formand for udvalget. Og så vil
jeg indkalde alle leverandører inden for hjemmepleje til
møde. Der er halvandet år tilbage af kontrakten med Attendo, men vi er nødt til at diskutere, hvordan vi kan løse det
her,” slutter Betina Sølver.

BAGKLOGSKABENS LYS De sidste fire år har Birgit Roswall (V)
siddet med for bordenden, når
der er blevet diskuteret ældrepleje. Især hele Attendo-problematikken med to røde og et gult
påbud har vakt opsigt. Og når
Birgit Roswall ser tilbage, erkender hun, at de måske skulle have
været skarpere på området.
“Der er lavet fejl fra Attendos side. Det er der slet ikke
nogen tvivl om. Det er også
derfor, at vi er nået hertil.
Det er ikke okay, at vores borgere ikke får det, som vi fra
politisk side har besluttet,
de skal have. Det er også derfor, Attendo har fået to røde
påbud.”
“Det er altid nemt at se i
bagklogskabens ulidelig klare lys. Men her kan jeg se, at
vores administration måske
skulle have været skarpere
på at følge op på de handleplaner, Attendo kom med.
De ting, Attendo skulle løfte
for at sikre, at kvaliteten blev
sikret. Der har vi måske ikke
været tilstrækkelig udfarende,” siger hun med henvisning til de handleplaner,
Attendo har lavet for at rette
op på problemerne.

Har haft tiltro til Attendo
“Vi politikere har ikke den
daglig kontakt med Attendos ledelse. Det har vores
administration. Vi har taget
handleplanerne fra Attendo
til efterretning - og har haft
en forventning om, at hvis
handleplanerne blev fulgt,
blev kvaliteten også i orden.

Vi har haft tiltro til, at de tiltag, Attendo beskrev, også
ville blive indført. Når der så
bliver ved med at være problemer, må vi skride til handling. Men nogle ting har
måske taget længere tid, end
vi havde regnet med.”
Betina Sølver savner, at I har
handlet mere på problemerne.
Har I gjort nok?
“Betina må forholde sig til,
at hun selv har siddet i udvalget. Hvis ikke hun er tilfreds
med de beslutninger, vi har
truffet i udvalget, så skulle
hun selv være kommet med
forslag til andre tiltag.”

Kan ikke opsige kontrakt
“Vi har også en kontrakt, der er
nogle spilleregler i - og det kan
blive dyrt at opsige en kontrakt
uden at have dokumentationen på plads. Vi har meldt ud,
at vi gerne vil tage hjemmesygeplejen hjem. Det forhandler
vi om - og jeg forventer, at det
nye byråd går videre med dette. Det er dér, vi har handlet.
Vores tillid til, at Attendo kan
løfte opgaven har lidt et knæk,
og derfor må vi se, om der er
andre muligheder.”
“Men jeg glæder mig til
at se Betina i aktion. Hun er
meget effektiv, og hvis man
også har økonomien til at
være så effektiv, så bliver det
dejligt for vores borgere. Nu
har jeg stået på mål for kvaliteten og servicen, men også
for kommunens økonomi.
Det er der nogle nye, der skal
tage ansvar for. Jeg håber for
borgernes skyld, at de vil få
den kvalitet, der blev lovet i
valgkampen.”
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’Det er kritisabelt’: Ny Attendo-rapport
har været seks måneder undervejs
Udvalgsformand
undrer sig over, at
en ny tilsynsrapport over Attendo
har været knap et
halvt år undervejs.
Efter Ugepostens er
gået ind i sagen, er
rapporten pludselig
klar ’på mandag’
Af Jeppe Helkov

VENTETID  Forkert medicindossering, vikarer der ikke er tilstrækkeligt oplærte, og medarbejdere der ikke besidder de
rette kompetencer.
I august kom revisionsfirmaet BDO med en så hård kritik af plejefirmaet Attendo i en
tilsynsrapport, at man skulle tro, at den ville få de fleste
op af stolen. Især fordi det er
ældre medborgeres ve og vel,
der er på spil.
Men kritikken har tilsyneladende ikke fået alle til at trykke
gaspedalen i bund. I hvert fald
har den offentlige myndighed

Styrelsen for Patientsikkerhed
endnu ikke formået at færdiggøre en ny rapport om de aktuelle problemer med sygeplejen
hos Attendo, selvom Gribskov
Kommune første gang kontaktede dem i slutningen af
juni. Altså for knapt et halvt år
siden.

Kom ud i september
“Vi beder dem om at lave et
særligt tilsyn på grund af det,
vi har set i Attendos Helsingeafdeling. Vi beder dem om at

komme ud i juni, og de kommer i september. Efter besøger siger de, at der er nogle
ting, der ikke er, som de skal
være. Så venter vi på den rapport, og det gør vi faktisk stadig i dag,” siger Birgit Roswall
(V), formand for social- og
sundhedsudvalget i Gribskov
Kommune.
Tilsynet fra Styrelsen for
Patientsikkerhed blev aftalt
efter BDO’s rapport, der gav
Attendo det andet røde påbud
på bare ét år. Målet med tilsy-

Få smilet
tilbage
Alt inden for tandprotesebehandling
Op til 5 års garanti på alle produkter
Gratis eftersyn
Behandling kan foregå i hjemmet
Samarbejdsaftale med kommunen

Før

Ring og hør hvad vi kan gøre for dig
Troels Renard tilbyder tandprotestebehandling i
Hørsholm, Helsingør og nu
også i Helsinge. Kom og få
et uforpligtende tilbud evt.
inden tandudtrækning
Vi leverer kun danske kvalitetsprodukter med op til
5 års garanti og vi har ”fuld
tilfredshed eller pengene
tilbage”.

Efter

Kliniske Tandteknikere
Pia & Troels Renard
Frederiksborgvej 5 - 3200 Helsinge • tlf. 20 95 22 95 • www.tandtekniker-renard.dk
Åben konsultation mandag og onsdag kl. 13-16 og efter aftale

net var at få endegyldigt fastslået, hvor galt det reelt står
til med sygeplejen i Gribskov
Kommune.

Har observeret problemer
“Jeg må undres over, at vores
øverste myndighed, der skal
føre opgaver med sundhedsopgaver, siger, at de kan se, der
er nogle problemer, og så tager
det alligevel så lang tid,” siger
Birgit Roswall og fortsætter:
“Jeg synes faktisk, det er
temmelig kritisabelt, at man

skal vente så længe. Hvis det
er livsfarligt det, der foregår
i sygeplejen, så kan det blive
ved med at foregå, fordi styrelsen er så lang tid om at gøre
rapporten færdig.”
Og netop ventetiden har
ifølge Birgit Roswall gjort det
svært at være politiker. Godt
nok har den nuværende flertal
sat embedsværket i gang med
at undersøge muligheden for
at hive sygeplejen tilbage på
kommunale hænder. Men det
er svært at træffe den endelige
beslutning, når en kommende rapport med endnu uvisse
konklusioner lader vente på
sig.
“Vi bad styrelsen om at
komme og lave et tilsyn, fordi
vi var utrygge. Vi er nødt til at
være sikre på, at Attendo leverer det, de siger, de gør. Og styrelsen observerer nogle ting,
som de mundtligt siger lidt
om på stedet. Og så venter vi
på at få den endelige tilbagemelding, så vi havde noget at
handle ud fra. Så vi er sikre på,
at vi er på fast grund i det, vi vil.
Men vi får ikke rapporten.”
“Det er da ikke det nemmeste i verden at opsige en kontrakt. Slet ikke hvis en rapport,
der har været undervejs i et

halvt år, efterfølgende viser,
at der slet ikke er grundlag for
det. Jeg må bare gentage, at det
er kritisabelt, at det kan trække
så meget ud.”

Er på vej i høring
Ugeposten tog i onsdags kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en forklaring
på, hvordan en rapport på et
så vigtigt område kan tage
så lang tid at få gjort færdig.
Og det ligner, at der er sket et
vaskeægte julemirakel.
Om det skyldes Ugepostens
henvendelse skal være usagt,
men meldingen fra styrelsen
er nu, at kommunen får rapporten til gennemsyn ’på mandag’. (i går, red.)
”Rapporten er nu på vej i
høring. Sagsbehandlingstiden skyldes, at sagen har været
kompliceret og har affødt
mange faglige drøftelser,” skriver Bente Møller, sektionsleder
i Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed, i
en mail til Ugeposten.
Rapportens endelige konklusion er dog stadig ikke klar.
Hertil skal rapporten først i en
faktuel høring hos politikere
og Attendo.
Ugeposten følger sagen.
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Pårørende efter ny massiv kritik i
Agnes-sagen: ’Det er skandaløst’
En ny afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed langer kraftigt ud efter Attendo for
deres behandling af 91-årige Agnes, der
døde efter flere måneders fejlbehandling
Af Jeppe Helkov

REDEGØRELSE  Der er blevet
skudt med meget skarpt mod
den private plejevirksomhed
Attendo i de seneste måneder.
I en ny afgørelse fra den
øverste sundhedsfaglige myndighed, Styrelsen for Patientsikkerhed, bliver der heller
ikke lagt fingre imellem, når
det kommer til den pleje, som
91-årige Agnes Helene Jensen
modtog fra Attendo i Gribskov
gennem flere måneder.
’Den behandling, som
Agnes Helene Jensen modtog...
af Attendo, Gribskov Kommune, var under normen for
almindelig anerkendt faglig
standard,’ konkluderer styrelsen i den nye afgørelse.
Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemgået hele forløbet omkring behandlingen
af Agnes Helene Jensen. Der
sker, efter Ugeposten i juli kunne fortælle om flere måneders
fejlbehandling, der i sidste ende
endte med at Agnes Helene Jensen mistede lysten til at leve - og
kort tid efter døde. En manglende behandling af et sår førte blandt andet til, at såret blev
så omfangsrigt, at lægerne ville
amputere benet.
Og nu har de pårørende
altså fået en endelig afgørelse
i sagen. Og her er konklusionen altså klokkeklar, mener de
pårørende.
“Rapporten fortæller, at
Attendo og Gribskov Kommune fuldstændig fejler på ældreområdet. Det siger afgørelsen.
Og det her kan ikke være det
eneste sted, hvor der ikke er
lavet handleplaner, eller der
ikke er blevet fulgt op på problemer. Det nægter jeg at tro,”
siger sønnen, Benny Holm.
Og netop de manglende
handleplaner og manglende opfølgning på besøg er to
områder, som Styrelsen for
Patientsikkerhed mener, at
Attendo gentagende gange
svigtede. Blandt andet havde
Attendo i 2016 ikke lavet en
handleplan for Agnes Helene
Jensens sårpleje, selvom hun
havde modtaget behandling
helt tilbage fra 2015.

Et andet sted i afgørelsen
fremgår det, at Agnes Helene
Jensens ben en dag var hævede,
og at hun var i tvivl om, hvorvidt et kompressionsbind var
påsat korrekt. Men det bliver
der ifølge Agnes Helene Jensens journal ikke fulgt op på.
“Det er skandaløst, at der
er så mange advarselslamper,
Attendo ikke har fulgt op på.
Det er et lovkrav, så gør det dog.
Det er en skandale, at sådan et
stort firma ikke lever op til det,”
siger Agnes Helene Jensens barnebarn, Thomas Holm.
Den 26. marts blev der også
noteret i Agnes Helene Jensens
journal, at hun har et sår på
venstre ben med en ’stor skorpe’ - og at såret var ’blødende’.
Det blev noteret, at såret burde ’renses dagligt for at undgå
infektion’. Alligevel konstaterer
Styrelsen for Patientsikkerhed,
at Attendo tilsyneladende ikke
laver op til det.
“Det fremgår ikke af journalen,
hvorvidt der blev foretaget yderligere handlinger på baggrund af
forværringen,“ skriver de.
I stedet for den daglige rensning, som såret altså krævede,
bliver det ifølge journalen i
stedet kun renset to gange om
ugen.

Advarede mod koldbrand
I afgørelsen står også beskrevet, hvordan Agnes Helene Jensens søn ringer til Attendo og
er oprevet over sin mors sår.
“Han fortalte, at såret var
grimt, og at der manglende
remedier til at pleje det,” skriver de - noget en ansat hos
Attendo allerede selv havde gjort opmærksom på syv
dage forinden. Sønnen advarer også om, at der var ved at
gå koldbrand i såret. Attendo
lovede med det samme at sende en sygeplejerske ud. Alligevel konstaterer Styrelsen for
Patientsikkerhed, at ’det fremgår imidlertid ikke af journalen, at Agnes Helene Jensen
blev tilset af en sygeplejerske’.
Den konstatering virker endnu mere paradoksalt, når man
læser Attendos egne bemærkninger i journalen få dage forinden. Her konstaterer de, at Agnes

Selvom en ny afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed er trist
læsning, er Benny (tv) og Thomas
Holm nu glade for, at der er sat et
endelig punktum i sagen om deres afdøde mor og farmor, Agnes
Helene Jensen.
Foto: Jens Berg Thomsen

Helene Jensens forbindinger er
’gennemsivede og alt på højre
ben var vådt fra såret’ - og at ’hendes ben var meget væskefyldte,
og at små hvide ringe, der var
mast ind i huden på tæerne efterlod dybe mærker’. Men trods det
forhold og sønnens nødråb, har
Attendo altså ikke kunnet fremlægge dokumentation for, at
man sendte en sygeplejerske ud
til pågældende dag.
“Vi tænkte, at Agnes var i
gode hænder. At Attendo havde styr på det, de lavede. Man
er en smule autoritetstro. Det
er det her, de er ansat til og
har forstand på. Og når Agnes
brokkede sig, tænkte man,
at de jo gjorde det bedste, de
kunne. Det gjorde de stakkels
ansatte også. Men de var bare
ikke kompetente til at udføre
det, de blev bedt om at udføre,” siger Thomas Holm.
Et andet sted i afgørelsen
bliver det også konstateret, at
Agnes den 12. februar 2017 var
’vred og ked af det, fordi hendes støttestrømper var blevet taget af allerede kl. 15.30
dagen forinden. Hun havde
gjort opmærksom på, at det
var for tidligt at få dem af, fordi
hendes ben ville hæve’. Alligevel var svaret, at ’støttestrømperne kunne blive taget af på

det pågældende tidspunkt
eller slet ikke’.
Til det konstaterer styrelsen,
at ’hævelse af ben altid forværres om aftenen, og at hævelsen af ben kan være med til
at forværre en tilstand hos en
patient’ - og at ’Agnes Helene
Jensen derfor ikke fik en tilstrækkelig behandlingsmæssig gavnlig effekt’.
Men selvom Attendo får
hård kritik i rapporten, understreger både Benny og Thomas
Holm, at de ikke bærer nag
over for medarbejderne.
“Det her skyldes ikke medarbejderne. Det er Attendo
og kommunen, der har fejlet.
Medarbejderne har gjort, hvad
de kunne - men det er Attendo, der har svigtet ved at sende
medarbejdere ud, der ikke har
haft de rette kompetencer,”
siger Benny Holm og mener
samtidig også, at den nye afgørelse giver noget oprejsning til
de tidligere medarbejdere fra
Attendo, der er stået frem i
Ugeposten og har fortalt, hvordan de blev bedt om at skifte
forbinder, selvom de ikke var
udlært i det. Noget, der strider
direkte mod en instruks fra
Gribskov Kommune.

Gennemblødt forbinding
Og netop den problemstilling kritiserer styrelsen også.
Noget som Attendo via regionschef Dorte Dahl ellers pure
har nægtet skulle have noget
på sig.
“Styrelsen bemærker, at det
flere gange fremgår af journalen, at forbindingen på såret
var gennemsivet, og at forbindingen flere gange, i strid med
kommunens instruks herom,
blev skiftet af social- og sundhedshjælpere,” står der i afgørelsen. De skriver videre, at
Attendo ’ikke på relevant og

tilstrækkelig vis sørgede for, at
Agnes Helene Jensens forværrede tilstand blev vurderet af
sundhedspersonale, der havde de fornødne kompetencer
eller sørgede for, at hun blev
tilset af en læge.’ Og de kommentarer glæder Benny Holm.

Dorte Dahl fra
Attendo påstår
blandt andet, at
Peter ikke kom hos
Agnes, men det
gjorde han. Han
var der meget. Folk
skal ikke bare tro,
at det, de er stået frem med, ikke
passer. For det er
rigtigt, hvad de
siger.”
Benny Holm,
Agnes’ søn
“Peter Sajith (der stod frem
i Ugeposten i begyndelsen
december) og alle dem, der
ellers har stået frem, skal have
noget oprejsning. Dorte Dahl
fra Attendo påstår blandt
andet, at Peter ikke kom hos
Agnes, men det gjorde han.
Han var der meget. Folk skal

ikke bare tro, at det, de er stået
frem med, ikke passer. For det
er rigtigt, hvad de siger.”
“Der kom også en kvinde
hos Agnes, som min mor havde arbejdet sammen med i
rengøringsbranchen. Hun var
ufaglært og havde bare fundet
et job ved siden af. Men hun
blev stadig bedt om at skifte
støttestrømper, selvom hun
ikke måtte. Hun sagde selv, at
hun ikke havde forstand på
det, men måtte gøre det alligevel. Det er systemet og ikke de
ansatte, den er gal med.”
Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer også, at Attendo ikke har ’reageret relevant
på Agnes Helene Jensens symptomer, herunder at der flere
gange blev konstateret tegn til
infektioner i et sår, uden at der
blev handlet og fulgt op herpå,
ligesom der ikke på relevant vis
blev udarbejdet en handleplan
og døgnrytmeplan.’

Har aldrig hørt fra Attendo
Nu hvor det står sort på hvidt,
at Attendos pleje af Agnes
Helene Jensen ikke levet op
til det acceptable på en række områder, håber Benny eller
Thomas Holm, at både Attendo og Gribskov Kommune vil
se sig selv ekstra efter i sømmene. Så noget lignende ikke
sker en anden gang.
“Agnes er her ikke mere, og
det er vi selvfølgelig rigtig triste
over. Men vi er også nødt til at
se frem ad. Forhåbentlig hjælper den her sag med, at noget
lignende ikke sker i fremtiden,” siger Benny Holm, der
dog ærgrer sig over én ting.
“På intet tidspunkt har jeg
hørt fra Attendo. De har aldrig
kontaktet os og sagt, at det her
er noget skidt. Det er jeg lidt
ked af. Det er det mindste, man
kan gøre.” slutter han.
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Attendo: Vi er enige i kritikken
“Vi har ikke gjort
det godt nok,” lyder
det fra plejefirmaet
Attendo efter rapport om Agnes Jensens fejlbehandling.
Både nuværende
og tidligere medarbejdere har ret til at
ytre sig
Af Jens Berg Thomsen

svar Agnes Jensen modtog
ikke tilstrækkelig og relevant
behandling, inden hun døde
i maj måned 2017. Det slår
en afgørelse fra Styrelsen for
Patientsikkerhed fast. Forelagt
kritikpunkterne får Attendo
ved regionschef Dorte Dahl
mulighed for at svare.
“Helt overordnet er vi enige i kritikken i afgørelsen. Vi
har ikke gjort det godt nok i
Agnes’ sag, og det er vi fuldstændig klare over og beklager dybt. Sagen har dog også
gjort, at vi har fået øje på de
problemer, der har været og
har selv lavet en hændelsesanalyse, så vi kan se, hvorfor
det gik galt de enkelte steder,”
siger regionschef i Attendo

Dorte Dahl til Ugeposten.
Rapporten nævner, at socialDer står i rapporten, at med- og sundhedshjælpere skiftede
arbejderne skal læres op i at give Agnes Jensens forbindinger på
støttestrømper på. Det var ikke sår, og at det var imod Gribssket i Agnes
kov Kommunes
Jensens tilfælinstruks. Hvorde. Oplærer I
dan er billedet
jeres medari dag? Sker det
bejdere i dag?
stadig?
“Ja, det har
“Der er ikke
vi hele tiden
nogen,
der
gjort. I dag
skifter forbinhar vi også
ding, hvis de
indført nogle
er social- og
sundhedsskemaer, der
viser, hvad de
hjælpere. Men
enkelte medselvfølgelig
kan man komarbejdere er
me ud for, at
oplært i, og
en medarbejhvad de ikke
der hjælper en
er oplært i.
Medarbejderborger i bad,
ne har også
og forbindinfået at vide,
gen så glider
at de skal sige
af. I de tilfælde
fra, hvis de
lægger medarbejderen noget
bliver bedt
midlertidigt
om at løse en
på, og får så
opgave, de
ikke er oplært
kontaktet en,
i. Vi har mander har sundge medarbejhedsfaglig
dere, så vi risikompetence til
Dorte Dahl, regionschef
at lægge en ny
kerer, at plani Attendo
læggeren senforbinding.”
der medarbejRapporten
dere ud til opgaver, de ikke er nævner også, at Agnes Jensen
oplært i. Men medarbejderne “ikke modtog relevant og tilhar fået at vide, at de selv skal strækkelig behandling.” Hvad
sige fra,” siger Dorte Dahl.
tænker du, når du hører den

Vi har mange
medarbejdere, så
vi risikerer, at planlæggeren sender
medarbejdere ud
til opgaver, de ikke
er oplært i. Men
medarbejderne
har fået at vide, at
de selv skal sige
fra.”

Attendos medarbejdere har fået at
vide, at de selv skal sige fra, hvis
de bliver sat til at udføre opgaver,
som de ikke har kompetence til.
Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

formulering?
“Der er sket det, at der er
medarbejderne, der ikke har
fået meldt videre om hævelser i Agnes Jensens ben, at
hun er faldet, og at der ikke er
blevet fulgt op på udviklingen
i hendes sår. Det skal medarbejderne jo gøre, og der har
vi været meget tydelige med,
at det har konsekvens for borgerne, hvis de meldinger ikke
går videre.”

Et enkeltstående tilfælde?
Hvad er det generelle billede? Er
Agnes Jensens sag et enkeltstående tilfælde?
“Det er hverken et enkeltstående tilfælde eller udbredt.
Vi har haft eksempler på, at
der ikke er blevet meldt tilbage til sundhedsfagligt personale. Det har eksempelvis

været tilfælde, hvor en borger har tabt sig meget, og
hvor det ikke er blevet meldt
tilbage. Det har ikke haft lige
så alvorlige konsekvenser
som i denne sag, men der har
været eksempler, og det er
også alvorligt og meget vigtigt at handle på. Det har også
betydet, at vi har lavet nogle ændringer. Nu er plejerne delt op i mindre grupper,
hvor der er en sygeplejerske
fast tilknyttet, der har ansvaret for den gruppe borgere,
der bliver behandlet af plejerne,” siger Dorte Dahl.
Agnes Jensens pårørende
siger til Ugeposten, at deres mål
er, at det her ikke kommer til at
ske for andre. Hvad siger du til
det?
“Attendo ønsker heller
ikke, at det her skal ske for

andre. Det, vi har lært af Agnes
Jensens sag, er, at vi vil gøre alt
for, at det ikke kommer til at
ske igen. Det er for dårligt, at
det er sket her.”
De pårørende siger også til
Ugeposten, at de håber, at de,
der har turdet at stå frem skal
have noget oprejsning. Hvad
mener du om det?
“Jeg har det svært med
den formulering, fordi jeg er
tvivl om, hvad de mener med
oprejsning. Der er ikke nogen
af vores medarbejdere - hverken nuværende eller tidligere - der har fået at vide, at de
ikke må stå frem, og jeg synes,
vi har behandlet vores medarbejdere, som vi skal. De må
ikke sige noget om borgerne,
for der har de en tavshedspligt. Men alle må stå frem, og
alle i Attendo ønsker at udføre et godt stykke arbejde hos
borgerne hver dag og sikre,
at den her slags fejl ikke sker
fremover. Vores medarbejdere oplever, at de ikke bliver spurgt af medierne, og jeg
har været med til at formidle
telefonnumre videre på medarbejdere, der så oplever ikke
at blive ringet op af journalisterne. De skete, da FOA’s blad
dækkede Attendo i sommer,
og der var medarbejderne
kede af det, for det var deres
egen fagforening,” siger Dorte Dahl.
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LEDER: Er der en
voksen til stede?
Af redaktør Jesper Gisli

GRÆNSEN ER NÅET Rækken
af dårlige sager fra Gribskov Kommunes hjemmesygepleje og ældrepleje bliver
kun længere og længere. Og
med Ugepostens afsløring
på side 28 i dagens avis er
rækken simpelthen blevet
for lang!
Som om dødsfald på
grund af forkert pleje ikke
var nok. Som om et umenneskeligt arbejds- og tidspres for medarbejderne
ikke var nok. Som om varetagelse af omsorg og pleje
udført af ikke-uddannede
teenagere ikke var nok. Alt
sammen fortalt og afsløret
her i Ugeposten tidligere,
bare for at nævne et par af
skrækeksemplerne.
Nu kan vi også fortælle, at
plejefirmaet Attendo de sidste to år ... og hold nu fast;
har ladet sig betale over 13
millioner kroner for opgaver, de ikke har udført.
13,4 millioner kroner
for blandt andet at varetage plejeopgaver for borgere
der for længst var døde og
begravet.
Derudover kommer plejeopgaver som Attendo ganske enkelt aldrig er blevet
bedt om at udføre.

Medarbejdernes daglige
indsats overskygges af
de mange dårlige sager
Og byrådets politikere har
kendt til Attendos massive
overfakturering - men de har
holdt det bag lukkede døre,
blandt andet på den lukkede
dagsorden i Social- og Sundhedsudvalget sidste år.
Nu forstår jeg da bedre og
bedre hvorfor alle politiske
partier i efterårets valgkamp
var rørende enige om, at hele
ældreområdet skulle igennem et såkaldt 360 graders
eftersyn i det nye år, uanset
hvem der vandt magten.
Denne sag har politikerne kendt til i den ellers hede
valgkamp, men ingen sagde
noget højt. Hvorfor ikke?
Så ud over de skrækkelige sager om blandt andre
91-årige Agnes Jensen der

døde på grund af fejlbehandling, så har man også
kendt til denne sag.
Nu kan Ugeposten så løfte
sløret - men jeg kan da med
rette tænke højt; er der mere
vi ikke kender til som bør
komme for dagens lys?
Og så er det også mere
end oplagt at spørge generelt om ældreplejen i Gribskov; hvor længe skal det
snart blive ved, dette cirkus der skulle forestille en
acceptabel og skattebetalt
ældrepleje?

Der snakkes uden om
og tingene kører i ring
Ikke alene bliver der på grotesk vis snakket uden om
med fraser som ’Det er ikke
et billede vi kan genkende’
eller ’Vi har nu rettet op på
procedurerne’ når vi igen
og igen konfronterer det
pågældende firmas regionale leder - og her tæller vi
ikke engang med, at denne
leder uden for referat prøver at miskreditere tidligere medarbejdere, der står
frem, som værende utilregnelige. Nej, også politikerne
og embedsfolk holder hånden over dette glade vanvid
og kører i ring. Hvorfor?
Lad mig minde om, at vi
her har at gøre med de svageste borgere der som minimum skal have en værdig
ældrepleje. Det får mange,
men alt for mange får det
ikke. Det må snart være indlysende for selv den mest
blåøjede.
Og så glemmer vi alt for
ofte de ansatte i disse sager.
Prøv at forestille jer medarbejdere, der kører på arbejde hver eneste dag for at
gøre det bedste de kan, og
gør det med faglig stolthed,
med glæde og til stor tilfredshed og taknemmelighed for mange borgere. Disse medarbejderes indsats
overskygges af disse skrækkelige historier, og det er
meget mere end en skam.
Enhver kan se, at grænsen for ret og rimeligt i ældreplejen må være nået, og at
der skal handles nu. Ikke i
morgen, men i dag.

“Jeg har aldrig
følt, at jeg fik
for meget i løn”
Det er politisk drilleri, når oppositionen
kritiserer stigningen i vederlag til de
lokale politikere, mener borgmester
Anders Gerner Frost (Nytgribskov)
Af Jens Berg Thomsen

politik På årets første byrådsmøde og efter en lang debat,
stemte 12 af byrådets medlemmer for en fuld udnyttelse af det vederlag, som de
kan få for udvalgsarbejde og
byrådsarbejde.
“Vi følger den mulighed,
som Kommunernes Landsforening fik forhandlet hjem for
etår siden,” siger borgmester
Anders Gerner Frost (NG), som
ikke nåede at kommentere
beslutningen i seneste udgave
af Ugeposten inden deadline.
“Nu har jeg været byrådsmedlem i 12 år, og jeg har
aldrig følt, at man fik for
meget i løn. Og jeg kan ikke se,
hvorfor man ikke skal give det
vederlag, som man kan give,”
siger borgmesteren.
Beslutningen ligger inden
for den tilladte ramme, for de
lokale politikere kan med en

lov i hånden fra Folketinget
give 305 procent i alt i vederlag af det beløb, som borgmesteren får. Det er også Folketinget, der bestemmer lønnen til
landets borgmestre.
“Jeg har ikke hørt om kommuner, der ikke betaler det, de
må. Jeg vil gerne vende den om
og spørge, hvorfor man ikke
skulle betale det hele? Hvis nu
BUPL havde forhandlet en lønstigning hjem til pædagogerne, skulle de så ikke have det
hele,” siger borgmesteren.

Politisk drilleri
“Jeg ser det som politisk drilleri,” lyder det fra Anders Gerner
Frost om de kritiske røster, der
har været fra den anden side af
byrådssalen, hvor hele oppositionen valgte at stemme imod
stigningen.
“Jeg vil gerne se den anden
side af byrådssalen sætte vederlaget ned igen, hvis de kom-

mer til magten. Jeg er frisk på
at lave et lille væddemål, faktisk, for jeg tror ikke, det kommer til at ske,” siger Anders
Gerner Frost.

Anders Gerner Frost vil gerne vende
spørgsmålet om og spørge, hvorfor
man ikke skulle give det fulde vederlag til politikerne, fortæller han Ugeposten. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Den tid på året: Movia hæver
priserne på tog- og busbilletter
Af Jeppe Helkov

PRISSTIGNING 49 pct. Så meget
steg prisen i april 2016 for en
togbillet mellem Gilleleje og
København. Og nu kan nogle
pendlere gå se frem til at dykke endnu dybere i pungen. I en
pressemeddelelse fortæller trafikselskabet Movia nemlig, at
der nye prisstigninger på vej.
Movia understreger dog selv,
at de mener, der er tale om ’få
prisstigninger’.
Prisstigningerne sker i forbindelse med den årlige regulering af taksterne i den kollektive transport på Sjælland, som

det så fint hedder. Helt konkret
bliver priserne hæver på tre
områder: - Taksten pr. 1 zoneklip på mobilklippekort hæves
fra 7,50 til 9,00 kr. Movia skynder sig at understrege, at det er
første gang i fem år, at denne
takst hæves.
- Taksten for 24-timers billetten i hovedstadsområdet
(zone 001-099) hæves fra 130
kr. til 150 kr. Movia har igen
tralvt med at understrege, at
’denne takst har ikke været
hævet i 7 år’.
- Taksten for et pendlerkort
til to zoner for 30 dage stiger
fra 375 kr. til 395 kr.
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Afsløring: Attendo har hævet millioner for
pleje af borgere - der ikke længere var i live
Ugeposten kan nu afsløre, at plejeﬁrmaet Attendo har taget penge for pleje af borgere der for længst var døde og begravet. Gribskov
Kommune har prøvet at holde sagen i det skjulte
Af Jeppe Helkov

AFSLØRING Gribskov Kommune har forsøgt at mørklægge sagen, men nu kan Ugeposten afsløre, at plejeﬁrmaet Attendo på bare to år har
fået over 13,4 millioner kr. for
opgaver, de aldrig har udført.
Attendo har blandt andet fået
et stort millionbeløb for at
hjælpe ældre i Gribskov, der
ikke længere var i live. Sagen
er så alvorlig, at ny udvalgsformand på førstkommende
møde vil diskutere muligheden for at ﬁnde en ny leverandør af hjemmesygeplejen.
Centerchef for social- og
sundhedsområdet i Gribskov
Kommune har været embedsmand i 14 år, og han har aldrig
stødt på en så stor overfakturering før.
“Jeg har ikke tidligere oplevet så store problemer,” siger
han og fortæller, at der er en
systematik i Attendos fejlbehæftede regninger.
Ugeposten har fået aktindsigt i en række dokumenter
fra Gribskov Kommune. Her
fremgår det, at man i kommunen har lavet en såkaldt fakturakontrol over de regninger,
man i de senere år har betalt
Attendo - altså kontrolleret
om Attendo rent faktisk har
leveret de ydelser, som de har
sendt regninger for. Og her
bliver det hurtigt tydeligt, at
Attendo ikke just har holdt sig
tilbage, når det kommer til at
sende regninger til Gribskov
Kommune.

For 8 mio. kr. i 2017
Over de seneste to år har Attendo sendt og fået betaling for
opdigtede ydelser for 13,4
mio. kr. Alene i første halvår af
2017 har Gribskov Kommune
sat 8 mio. kr. ind på bankbogen hos Attendo, efter plejeselskabet har sendt regninger til
Rådhusvej i Helsinge for arbejde, det nu viser sig, at ﬁrmaet
aldrig har udført.
I aktindsigten har Ugeposten fået udspeciﬁceret, hvad
der er for nogle typer af ydelser, som Gribskov Kommune
fejlagtigt har betalt for. Og her
er der især tre typer af opkrævninger, der går igen.
Mest opsigtsvækkende er
det, at Attendo har påstået at
have leveret ydelser til ældre
i Gribskov, der allerede var
døde.
I første halvår af 2017 har
Gribskov Kommune betalt
Attendo 1,5 mio. kr. i sager, hvor
personen på det tidspunkt – hvor
Attendo påstår at have været i
personens hjem – ikke længere
var i live. Altså for eksempel har
de påstået, at de en given dag
har vasket tøjet hos en borger i
Gribskov, selvom denne person
ikke var i live.

Ser man på de seneste to år,
har Gribskov Kommune i alt
betalt omkring 2,7 mio. skatteborgerbetalte kroner i sager,
hvor den involverede borger
allerede var gået bort.
Men selvom Ugeposten altså nu har gravet sagen frem og
kan løfte sløret for Gribskovs
millionregning til Attendo,
er overfaktureringen ikke en
nyhed hos administrationen
og ﬂere af politikerne. Sagen
blev allerede sidste år behandlet på et møde i social- og sundhedsudvalget. Men her valgte man, at putte sagen på den
lukkede dagsorden, så hverken medier eller befolkningen
kunne få indsigt i den.

Usikre arbejdsgange
Noget kunne da også godt
tyde på, at man i Gribskov
Kommune sidder med lidt
røde ører over, at et ﬁrma fejlagtigt har fået et så stort millionbeløb. I hvert fald sendte centerchef Mikkel Damgaards en mail rundt til udvalgte byrådsmedlemmer i Gribskov Kommune, da Ugeposten
begyndte at grave i sagen.
Men selvom Gribskov Kommune altså har betalt Attendo 13,4 mio. kr. for arbejde,
der aldrig er blevet udført, så
mener Mikkel Damgaards, at
hele sagen bare skyldes ’usikre
arbejdsgange hos Attendo’.
“Det her er meget utilfredsstillende og rigtig ærgerligt.
Det er ikke noget, vi er stolte
over kan ske. Omvendt synes
jeg, vi er lykkedes med meget
hurtigt at få pengene retur til
kommunen - og at begge parter sammen har sagt, at det her
ikke var i orden,” siger han og
fortsætter:

Plejefirmaet Attendo har igennem to år fået betaling for ydelser for 13,4 mio. kr. uden at have udført arbejdet. Foto: Jens Berg Thomsen

mig, at der har været nogle alt
for usikre arbejdsgange hos
Attendo. Da vi afdækkede de
her fejl i første omgang, lagde Attendo sig også ﬂadt ned
og betalte pengene tilbage og de har lavet en genopretningsplan, så vi nu er tilbage
på et normalt niveau. Så jeg
kan blankt afvise, at vi har haft
mistanke om, at det her skyldes snyd.”

Fejl, der er eskaleret

Attendo og Gribskov har været
igennem en erkendelsesrejse, der
viser, at Attendos
fejlniveau er alt for
højt
Mikkel Damgaards,
centerchef i Gribskov
Kommune
“Men jeg er ganske overbevist om, at der ikke er tale om
snyd. Det er der ikke. Det er for
let at afsløre. Og det er dybest
set nogle banale fejl, som hurtigt kan rettes. Det fortæller

Men tænker du ikke, at Attendo
også ville have erkendt problemerne og betalt pengene tilbage, selv
hvis der var tale om bevidst snyd?
“Det tror jeg ikke. Typen af
fejl her er bare eskaleret. Da vi
først gør Attendo opmærksom
på, at der er en uoverensstemmelse i deres faktura, får de
simpelthen ikke stoppet dem.
Når vi fanger det igen et halvt
år senere, er der sket en yderligere ophobning af alle fejlene. Alle kan se, at de skal ned
og have bedre styr på deres
grundlæggende arbejdsgange - plus de af egen drift også
selv vælger at hakke toppen af
deres faktureringer til kommunen i de kommende periode,
så der ikke kommer en ekstraregning igen. Så vi er ikke naive. Det her er arbejdsgangsrelateret og skyldes manglende
fokus.”
Af aktindsigten fra Gribskov Kommune fremgår det
også, at Attendo utallige gan-

ge har fået penge for ydelser,
der ikke har været dækning
for. Som eksempel fortæller
Mikkel Damgaards, at Attendo har skullet hjælpe ’frøken
Petersen’ med at tilse hendes
sår. Men når hun får det bedre, og Attendo derfor stopper
med at komme i hendes hjem,
bliver plejevirksomheden ved
med at sende regninger for en
behandling, der altså slet ikke
ﬁnder sted.
Og det er ikke bare en enkelt
gang eller to, at Gribskov har
betalt for den type opdigtede
ydelser .
Den type af sager svarer til
omkring 50 pct. af det samlede eftersmæk på 13,4 mio. kr.
fra Gribskov Kommune - altså
et beløb i størrelsesordenen på
6,7 mio. kr.

Borger var indlagt i perioden
Gribskov Kommune har også
betalt Attendo et stort beløb i
sager, hvor Attendo påstår, de
er kommet og har hjulpet en
borger i hjemmet - det på trods
af, at den pågældende person
var indlagt på et hospital og
slet ikke var derhjemme.
Det samme gør sig gældende i adskillige sager, hvor borgere har været indlagt på genoptrænings- og aﬂastningshjemmet Toftebo i Esbønderup. Her er Attendo også blevet
ved med at sende regninger og
har påstået, at de har hjulpet
den enkelte borger i dennes

hjem. Antallet af de sager er så
højt, at Attendo alene på det
område har skullet betale over
1 mio. kr. tilbage.
I de opdigtede ydelser fra
Attendo er også talrige eksempler på, at virksomheden decideret har regnet forkert eller
har givet en forkert pris på den
udførte ydelse.

Har fået penge fra
fraflyttede borgere
Attendo har også gentagende
gange påstået, at de har hjulpet en borger, selvom borgeren ikke længere bor i Gribskov, ligesom de ﬂere gange har
sendt den samme regning igen
og igen. I alle tilfælde har Gribskov Kommune betalt. I alt har
Gribskov Kommune i sin kontrol altså fundet fejl for 13,4
mio. kr. på to år.
Det her noget, der strækker sig
over en lang periode. Og der er
jo ikke tale om en eller to fejl til
nogle få tusinde kroner. Kan usikre arbejdsgange og manglende
fokus retfærdiggøre det?
“Hvis vi havde haft mistanke
om, at det var systematisk snyd,
havde vi klaret det på anden
vis. Nu er vi gået den konsekvente dialogvej og har bedt
om at få en plan fra Attendo og vi har fået pengene retur,”
siger Mikkel Damgaards.
Attendo har opkrævet betaling for pleje af borgere, der ikke
længere er i live. Hvad tænker du
om det?

“Der er ca. 1.000 borgere,
der får hjælp fra Attendo. Det
er borgere, der er i en svær livssituation. De er ældre, de er sårbare, de er svækkede - og for
nogles vedkommende er de
i deres sidste livsfase. Når der
kommet en meddelelse om,
at borgerne er døde, skal man
have det ændret i systemet, så
man ikke bliver ved med at fakturere. Det er ikke sket, og det
er stærkt utilfredsstillende. Det
er ikke i orden. Det skal Attendo blive meget skarpere på. Og
det er de blevet. Det er vores
opgave at bevare tilliden til alle
de leverandører, vi har. Og som
tingene er nu, har vi minimum
Attendo som leverandør til
2020, som det ser ud nu.”
“Men det er naturligt, at der
sker fejl. Det gør der også hos
de andre leverandører. Attendo og Gribskov har været igennem en erkendelsesrejse, der
viser, at Attendos fejlniveau
er alt for højt. Både i den samlede økonomisk volumen i
det her, men også i typerne af
sager hvor fejlene sker. Alle
kan lave fejl, men det skal
være småting,” siger Mikkel
Damgaards.
Ser man på Attendos økonomi, er ekstraregningen fra
Gribskov Kommune nok ikke
faldet på et godt sted. I 2016
havde virksomheden et underskud på 17 mio. kr. - mod et
underskud på 7,1 mio. kr. før
skat året inden.
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Ny formand kræver svar:

’Det ligner snyd’

tillid er i høj grad svækket. Jeg
har det sådan - og sådan tror
jeg også de andre medlemmer
i udvalget har det – der skal
ske noget på hjemmesygeplejeområdet. Og det kan kun gå
for langsomt. Jeg har forventning om, at vi hurtigst muligt
ﬁnde en løsning.”

Af Jeppe Helkov

Dokumentation: Sådan ser fakturakontrollen over regningerne fra Attendo fra 1. halvår af 2017 ud. Ifølge centerchef i
Gribskov Kommune, Mikkel Damgaards, går systematikken i tallene igen i regningerne fra de seneste to år.

Attendo: ’Jeg kan ikke
forholde mig til tallene
på stående fod’
Regionschef optaget af møder
Af Jens Berg Thomsen

SVAR Attendos svar på kritikken om merfakturering
må vente. Det er konklusionen efter en række henvendelser til regionschef

Dorte Dahl og et forgæves
opkald til Attendos svenske
presseansvarlige.
“Jeg kan ikke forholde mig
til tallene på stående fod,”
siger Dorte Dahl, der er optaget af møder hele dagen, da

Ugeposten får fat på hende.
Regionschefen vil gerne tale
med Ugeposten og beder om
spørgsmål på skrift inden
interviewet.
Følg med i de kommende
udgaver af avisen.

SVAR Hun har sagt det før, og
nu siger hun det igen. Den
nye formand for ældreudvalget i Gribskov Kommune, Betina Sølver (S), er rystet
over, at Attendo over en periode på to år har fået 13,4 mio.
kr. for arbejde, de reelt ikke
har udført. Og nu kan Ugepostens nye afsløringer få
konsekvenser.
“Igen må jeg bare sige, at jeg
er rystet. Jeg har svært ved at forstå, hvordan det er endt her.”
“Det er lang tid siden, jeg
hørte om det her første gang.
Jeg vil tro, det er et år siden.
Dengang forstod jeg, at man
ville nedsætte en kontrolgruppe og styrke indsatsen. Derfor
kan jeg også godt undre mig
over, at tallet er steget så markant fra 2016 til 2017. Det her
er et overvældende stort beløb,
som vi kan bruge på mange
andre ting i ældreplejen.”

Sølver: Skræmmende tal
Hos Betina Sølver springer det
især i øjnene, at Attendo har
fået næsten ﬁre mio. kr. ved
at sende regninger for borge-

Borgere skal føle sig trygge
Formanden for ældreudvalget, Betina
Sølver (S), vil have svar på, om det
kan lade sig gøre at hive ældreplejen
tilbage på kommunale hænder.

re, der enten allerede var døde
eller var indlagt på hospital eller Toftebo Plejecenter i
perioden.
“Som formand for ældreudvalget må jeg bare sige, at
det ligner snyd. Det er ikke i
orden. Det er i virkeligheden
skræmmende.”
Attendo har det seneste år fået
to røde og et gult påbud. De har
fået kraftig kritik fra Styrelsen for
Patientsikkerhed - og nu kommer
den her sag oveni. Hvor meget tillid har du til Attendo?
“Det er netop spørgsmålet.
Det er svært at blive ved med
at have tillid til Attendo. Min

“Vi skal have sikret, at borgerne kan føle sig trygge ved sygeplejen. Og hvis Attendo ikke
kan sørge for det - som vi desværre har set ﬂere eksempler
på, at de ikke kan - så må vi ﬁnde en løsning uden om dem.
Administrationen har siden
oktober arbejdet på at undersøge muligheden for at hive
sygeplejen hjem i kommunalt
regi. Jeg har en forventning
om, at vi på det førstkommende udvalgsmøde får et oplæg
fra administrationen, der viser
alternative løsninger til, hvordan vi kan løfte sygeplejen
uden om Attendo. Jeg har en
klar forventning om, at vi på
mødet kan træffe en beslutning, så vi hurtigst muligt kan
effektueret en langtidsholdbar
løsning.”
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Tidligere udvalgsformand:

“Det er noget slemt roderi”
Daværende udvalgsformand siger,
at det er “for store
udsving”, når Attendo har overfaktureret for 13,4 millioner kroner
Af Jens Berg Thomsen

PLEJE Det er “møgirriterende”.
Sådan siger den daværende
formand for social- og sundhedsudvalget Birgit Roswall
(V) om den overfakturering på
i alt 13,4 millioner kroner, som
plejeﬁrmaet Attendo er blevet
bedt om at betale tilbage til
Gribskov Kommune.
“Det er noget slemt roderi,”
siger Birgit Roswall.
“Selvfølgelig kan det ske,
at man laver en fejl i en travl
hverdag. Men man bør selvfølgelig opdage det, hvis man
sender en faktura på ydelser
for en borger, der er død,” fortæller hun, da Ugeposten forklarer, at 20 procent af overfaktureringen i første halvdel

af 2017 er sket for borgere, der
var afgået ved døden.

“Helt vildt”
Som udvalgsformand har hun
behandlet sagerne.
“Det er helt vildt, for det er
for store udsving. Det er både
administrativt i kommunen,
der er sket fejl, men det er også
Attendo, der ikke har styr på
det. Det er møgirriterende,
og det viser jo, at kommunen
risikerer at blive snydt, hvis
man ikke er skarp,” siger Birgit

Det viser jo,
at kommunen
risikerer at blive
snydt, hvis man
ikke er skarp.”
Birgit Roswall

Roswall.
Halvdelen af merfaktureringen i det første halvår af
2017 er sket for “ydelser ej
bevilliget”, viser Ugepostens
aktindsigt.
“Der er en aftale om, at hvis
en borger har et behov, når
hjemmeplejen er derude, som
man ikke er visiteret til, så skal
ydelsen gives. Det er en vigtig
pointe for mig, for ydelsen skal
gives, og så diskuterer man
bagefter, hvem der skal betale,” siger Birgit Roswall.
Ugeposten har dog fået
forklaret, at “ydelser ej bevilliget” dækker over eksempelvis sårpleje eller andre ydelser som tøjvask og rengøring, der er ophørt, men som
Attendo er blevet ved med at
sende fakturaer for, selvom
ﬁrmaet ikke har haft nogen
ude i hjemmene for at udføre
opgaverne.

Hænger ikke sammen
med påbud
Under Birgit Roswalls formandskab har Attendo modtaget to såkaldt røde påbud
fra Gribskov Kommune
“De to ting hænger ikke
sammen, men det er da klart,

Daværende udvalgsformand Birgit
Roswall (V) bruger ord som “rod”
og “for store udsving” om Attendos
merfakturering. Arkivfoto

at det ikke bibringer større tillid til Attendo, at der også er
rod i deres fakturaer,” siger Birgit Roswall.
“Tilsynsrapporter har vist,
at der ikke har været styr på
dokumentationen i borgernes
journaler. Og hvis man ikke

med Attendo.
“Den viser, at folk grundlæggende er tilfredse med
Attendo. Men det er jo klart, at
det er møgirriterende, når ﬁrmaet roder med fakturaerne,”
siger Birgit Roswall.
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har styr på journalerne, har
man heller ikke står på, hvad
borgerne skal have af ydelser,”
siger hun.
I november måned sidste år
ﬁk social- og sundhedsudvalget forelagt en brugerundersøgelse af borgernes oplevelse
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Modsiger Attendos bortforklaring:

’Det synes jeg ikke er et problem’
Attendo mener, at et usikkert system fra Gribskov Kommune er en del af forklaringen på,
at de har overfaktureret for 13,4 mio. kr. Det kan andre plejeﬁrmaer dog ikke genkende
Attendo mener, at
systemerne i Gribskov er for usikre.
Den kritik står de
dog meget alene
med. Foto: JBT

Af Jeppe Helkov

13,4 MIO. KR. “Systemet er for
usikkert, fordi vi skal håndbære oplysningerne frem og tilbage. Den proces har vist sig at
være for usikker.”
Med den forklaring har
Attendos regionschef Dorte Dahl været rundt i de ﬂeste
landsdækkende medier den
seneste uge. Kommunes ’usikre systemer’ har af Dorte Dahl
blandt andet fået skylden for,
at Attendo de seneste to år har
sendt regninger for 13,4 mio. kr.
for arbejde, de ikke har udført.
“Vi kan ikke genere en faktura på baggrund af kommunens IT-system. Det betyder,
at vi skal udarbejde en faktura
manuelt,” har Attendo-chefen
forklaret videre. Hun har også
fortalt, at andre kommuner
har et langt lettere system.
Men er det nu også systemerne, den er gal med? Nej,
lyder svaret fra én af de andre
leverandører inden for ældrepleje, Aleris. De driver blandt
andet plejecenteret Bakkebo.

“Der er stor forskel på at
skulle fakturere fra en hjemmepleje og så på plejecentre.
Men vi oplever ikke, at der er
store udfordringer. Det gør vi
ikke,” siger den administrerende direktør hos Aleris, Miriam
Toft.

Færre fejl hos andre
“I vores kvalitetssystem har vi
også egenkontroller og inter-

ne audits (kvalitetskontrol,
red.), så vi sikrer os, at der er
overensstemmelse på det, der
bliver bestilt – og det, der bliver leveret,” fortsætter hun.
Ugeposten har fået aktindsigt i, hvad Gribskov Kommunes fakturakontrol har vist hos
både Aleris og BM Pleje. Og
begge ﬁrmaer beﬁnder sig på
et noget andet fejlniveau end
Attendo. Mens Attendos over-

faktureringer svarer til 15 pct.
af deres samlede fakturasum
til kommunen, har der hos
Aleris og BM Pleje været uenighed om 0,5 pct. af summen for
de faktura, som plejeﬁrmaerne
har sendt.
Ifølge Mariam Toft kan de
0,5 pct. forklares med forskellige tolkninger i forbindelse med
træning af nogle af de ældre
beboere på plejecentrene.

“Når en borger bliver visiteret til træning, er der en faglig
vurdering, om der skal leveres et individuelt træningsforløb eller et gruppeforløb.
Et gruppeforløb har en lavere
takst – og tolkningen af, hvilken takst der anvendes, udgør
vores beløb på de 0,5 pct. Det
er noget, vi drøfter på driftsmøderne med kommunen.”

Ressourcekrævende system
Hos BM Pleje oplever medindehaver og daglig leder Birgitte Marburger, at kommunens
systemer er ressourcekrævende, men hun mener ikke, at
man kan give systemet skylden, hvis man laver fejl.
“Systemet er ressourcekrævende, fordi man fra kommunens side kun gennemgår fakturaerne hvert halve år. Så er
der en fejl i måned ét, er der
også en fejl i måned to, tre, ﬁre
og fem. Så problemerne kan få
lov til at eskalere,” siger hun
og fortæller, at de - som Dorte Dahl - ikke oplever problemer med at taste faktura ind
manuelt:
“Det synes jeg ikke et problem,” siger hun.

Sagen er klokkeklar
Borgmester Anders Gerner
Frost giver heller ikke meget
for Dorte Dahls forklaring.
“Jeg tror, at Attendo skal
passe på med at lægge skylden
fra sig. Sagen er klokkeklar. Vi
har heldigvis en administrati-

on, der opdagede det her - og
derfor skal Attendo bare lægge sig ﬂadt ned og sige, at det
beklager vi. Lad os holde den
til det. For vi har jo ikke andre
eksempler på, at andre virksomheder har overfaktureret og det er det samme system. Så
der må jeg nok melde hus forbi i forhold til den forklaring.
Det er udelukkende Attendos
ansvar.”
Samme melding kommer fra
centerchef for social- og sundhedsområdet i Gribskov Kommune Mikkel Damgaards.
“Da der blev indgået kontrakten med Attendo i 2014,
var det et kendt og transparent
vilkår, at vi ville fakturere på
den her måde. Det er den normale måde, at den, der leverer
opgaven, fakturerer. Og så tjekker man, om det hele passer. Så
det er helt normal praksis. Det
er den måde, det fungerer på
med Attendo, og det er den
måde, BM Pleje og Aleris betaler på. Så det er noget, alle de
andre leverandører kan ﬁnde
ud af at håndtere uden nogen
væsentlige fejl,” siger han og
fortæller, at nogle andre kommuner ganske rigtig har nogle
andre systemer.
“Det er rigtig, at nogle kommuner gør det på anden vis.
Men vi har valgt den her metode - og det er et kendt vilkår.
Også fra Attendos side. Og
igen må jeg bare sige, at alle
andre tilsyneladende kan ﬁnde ud af det.”
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Skal hjemmesygeplejen hjemtages?

’Alle muligheder er åbne,’ siger borgmester
Borgmester Anders Gerner Frost kalder Attendos overfakturering på 13,4 mio. kr. for uacceptabel. Han har bedt administrationen om
at se på, hvordan man kan løse problemerne på ældreområdet
Af Jeppe Helkov

KRITIK Det er uacceptabelt.
Så klart er svaret fra Gribskovs borgmester, Anders Gerner Frost (NG), efter Ugeposten i sidste uge kunne afsløre,
at Attendo har fået 13,4 mio.
kr. for arbejde, de aldrig har
udført.
“Helt grundlæggende er det
selvfølgelig uacceptabelt, at
Attendo kan lave den her slags
fejlfaktureringer. Længere er
den ikke. Det er der også taget
hånd om, og der er fundet en
løsning. Men det er ikke acceptabelt, at en samarbejdspartner
laver så store fejl. Det er klart,”
siger Anders Gerner Frost.
De falske regninger er sendt
over de seneste to år. Her har
Attendo blandt andet fået et
stort millionbeløb for at levere ydelser til borgere, der ikke
længere var i live, ligesom de
har faktureret for at have hjulpet borgere, der var indlagt på
hospitalet.
Sagen er blot den seneste i en lang række af møgs-

Anders
Gerner Frost:
politikere i
Gribskov er
rigtig kede af
de her sager,
og jeg tror vi
alle har interesse i, at vi
stopper med
at snakke,
men i stedet
kommer
med noget
handling. Arkivfoto: JBT

ager hos Attendo det sidste
år. De har fået to røde påbud.
De har fået kritik af Styrelsen
for Patientsikkerhed for ikke
at følge op på handleplaner
og for at fejlbehandle den nu
afdøde 91-årige Agnes Helene
Jensen.

Mange kedelige hændelser
“Din artikel fra sidste uge
beskriver meget ﬁnt, at der
ingen tvivl er om, at vi har
været igennem et længere
forløb, hvor der har været for
mange kedelige hændelser

med Attendo. Det er først og
fremmest trist for de ældre, der
har været berørt af det - og for
de pårørende, der oplever det.
Og det er rigtig trist for vores
medarbejdere - også Attendos, der har kan blive ufrivilligt
gidsler i de her fejl. Det er heller ikke sjovt for vores administration, politikere og kommune, fordi det giver nogle dårlige signaler, når vi kommer på
landkortet med sådan nogle
dårligere sager,” siger Anders
Gerner Frost.
Har du stadig tillid til Attendo?

“Jeg har været borgmester
i 14 dage, og jeg har bedt forvaltningen om at se på alle
handlemuligheder, vi har i forhold til Attendo. Jeg har sagt,
at forvaltningen skal komme
tilbage til hele byrådet - og
her taler vi ikke halve eller hele
år, det er måned eller uger. De
skal komme med en plan over,
hvordan vi kan arbejde videre
med Attendo. Man skal huske
på, at vi lavede Danmarkshistoriens største udbud på
ældreområdet. Det var et enigt
byråd, der for ﬁre år siden gennemførte det her. Og der var
mange, der dengang klappede
i sine hænder over, hvor fantastisk det var.”
“Og fordi vi gik ind i det som
samlet byråd, er det min ambition, at vi også som samlet
byråd skal ﬁnde ud af, hvordan
vi arbejdere videre med området. I stedet for at tro, at man
kan lave nogle lette løsninger.
Jeg kan jo høre, at den afgående borgmester, Kim Valentin, retorisk er begyndt at sige,
at det her skal løses nu - og at

bægeret er fyldt over. Men hvis
det er så enkelt, så har jeg svært
ved at forstå, at man som borgmester i ﬁre år, hvor der har
været mange sager med Attendo, ikke har kunnet løse det.”

Rigtig kede af sager
“Men jeg kan ikke sige, hvor vi
lander. Jeg er nødt til at blive
klædt på af administrationen,
og det synes jeg faktisk hele
byrådet er. Men jeg tror roligt
man kan sige, at alle politikere
i Gribskov er rigtig kede af de
her sager, og jeg tror vi alle har
interesse i, at vi stopper med at
snakke, men i stedet kommer
med noget handling. Der er
måske blevet snakket for meget
og handlet for lidt. Jeg har i hvert
fald tænkt mig at handle.”
Lige efter valget sagde du her i
Ugeposten, at du ikke mente, det
var realistisk at hjemtage hjemmesygeplejen, fordi de også ville
have svært ved at ﬁnde nok sygeplejersker. Mener du stadig det?
“Jeg synes, jeg har været
meget fair i den her sag. Både
før og efter valget. Jeg har

ikke prøvet at lave valgkamp
på den. Det er jeg rigtig glad
for. Jeg er mere ked af, at den
afgående borgmester nu prøver at forenkle de ret komplicerede kontraktforhold, som
Danmarkshistoriens største
udbud indeholder. På stående
fod kan jeg ikke sige, hvordan
det ender. Det kan man godt
kritisere mig for. Men jeg er
tung nok til at kunne blive stående på begge ben i sagen. Vi
skylder vores ældre og borgerne i kommunen at ﬁnde en løsning, der er langtidsholdbar.”
Men er det realistisk at hjemtage hjemmesygeplejen?
“Alle muligheder er åbne.
Jeg har bare ikke løsningen.
Det håber jeg, jeg har, når forvaltningen har undersøgt, hvilke juridiske muligheder vi har.
Jeg har siddet som borgmester
i 14 dage og har brugt den sidste uge på den her sag. Og jeg
har tænkt mig at blive ved med
at bruge den tid, der skal bruges, så vi kan træffe den rigtige
beslutning,” siger Anders Gerner Frost.
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“Vi må se, hvad
kontrakten giver
mulighed for”
Administrationen
er blevet bedt om
at kigge på
Attendos kontrakt
Af Jens Berg Thomsen

ATTENDO Formand for Gribskov Kommunes nye forebyggelsesudvalg Pia Foght
(S) kan ikke som tidligere
borgmester Kim Valentin
sige, om en fyring af Attendo er aktuel eller ej.
“Som det er nu, hvor vi
er ved at undersøge kontrakten, kan jeg ikke sige,
om Attendo skal ud eller
ej. Vi må se, hvad kontrakten giver mulighed for, og
det har vi simpelthen ikke
fået at vide,” siger Pia Fogt
og fortæller, at administrationen er blevet bedt om at
arbejde hurtigt.
“Vi er nødt til at ﬁnde ud
af, hvordan kontrakten er

skruet sammen i forhold til
de ting, der er sket i Attendo,” siger hun.
Tidligere borgmester
Kim Valentin siger nu til ﬂere medier, at Attendo ikke
længere bør stå for hjemmesygeplejen i Gribskov, og
at han har mistet tilliden til
det svenske ﬁrma. Så klart vil
Pia Foght ikke melde ud.
“Når jeg har et helt klart
grundlag at udtale mig på,
så vil jeg gerne sige det klart.
Men vi har ikke fået at vide,
hvad mulighederne bliver
i forhold til kontrakten, og
nu har vi en situation med
et nyt ﬂertal i byrådet,” siger
Pia Foght.
“Vi har fået at vide, at det
ikke bliver trukket i langdrag. Vi ønsker, at det skal
løses med hjemmesygeplejen. Det skal fungere. Vi skal
have tilbud til kommunens
ældre borgere, der fungerer.
Bum,” siger Pia Foght.

Det kribler i Valentins fingre
“Attendo kan ikke
levere høj nok
kvalitet,” siger
tidligere borgmester
Af Jens Berg Thomsen

ATTENDO Attendo kommer
ikke til at kunne levere en
hjemmesygepleje, der lever op
til Gribskov Kommunes forventninger. Sådan lyder det
nu fra tidligere borgmester
Kim Valentin (V).
“Jeg tror ikke på, at Attendo
kan levere en høj nok kvalitet
i hjemmesygeplejen, og derfor
bør vi sætte en proces i gang,
så vi får en høj nok kvalitet i
hjemmesygeplejen,” siger Kim
Valentin.
Hvad den videre proces så
bliver, kommer andre til at sidde for bordenden med, fortæller han.
“Jeg ville gerne. Det kribler i
ﬁngrene på mig for at sikre en
høj kvalitet i hjemmesygeplejen, men det bliver formanden
for det nye ældreudvalg Betina
Sølver og den nye borgmester,
der kommer til at sikre den
her sag. Men det er klart, at jeg
vil være fokuseret på arbejdet
i økonomiudvalget, ligesom
vores medlemmer af ældreud-

valgene vil have fokus på det,”
siger Kim Valentin.
Indtil nu har Attendo fået
ét gult og to røde påbud. Det
seneste røde påbud faldt i
oktober måned efter en kontrol. Attendo var også oppe
og vende i sommeren 2017,
da selskabet modtog det første røde påbud, men dengang
kunne man ikke komme af
med Attendo.
“I sommer kunne vi ikke
opsige kontrakten, fordi der er
nogle misligeholdelsesbestemmelser i den. På det tidspunkt
havde Attendo ét rødt påbud,
og for at man kan gøre en opsigelse gældende, skal der være
tre,” siger Kim Valentin.
Sidenhen har Attendo fået
sit andet røde påbud. Det
skete i oktober måned, hvor
sagen blev behandlet på lukkede dagsordener af både
social- og sundhedsudvalget
og økonomiudvalget.
Sidenhen har Ugepostens
historie om en merfakturering været med til at overbevise den tidligere borgmester
om, at Attendo ikke skal levere
hjemmesygepleje til borgere i
Gribskov Kommune.
Kim Valentin mener ikke, at Attendo kan levere høj nok kvalitet i hjemmesygeplejen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen
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Talte med to tunger: Gribskov kunne have
brudt med Attendo for måneder siden
“Kontrakten kan ikke opsiges,” lød det fra ex-borgmester. Men nu kan Ugeposten afsløre, at den påstand simpelthen ikke passer.
Interne dokumenter viser, at Gribskov Kommune siden oktober har haft ret til at ophæve kontrakten
Indtil nu er det kun Attendo, der er
blevet beskyldt for at have rod i sine
arbejdsgange. Men også politikere
og embedsfolk på rådhuset har rod i
sagerne, kan Ugeposten nu afsløre.

Af Jens Berg Thomsen og Jeppe Helkov

TO TUNGER Kunne Attendo
fyres fra hjemmesygeplejen i
Gribskov? Nej, lød svaret fra
daværende borgmester Kim
Valentin en god måned inden
kommunalvalget i november 2017. Men nu kan Ugeposten afsløre, at det andet
røde påbud, som plejefirmaet Attendo ﬁk i oktober,
havde været tilstrækkeligt til
at ophæve kontrakten med
Attendo på hjemmesygeplejeområdet. Det viser en aktindsigt, som Ugeposten har fået i
et brev fra kommunens advokat til Attendo.
Daværende borgmester
Kim Valentin proklamerede
ellers i et interview med Ugeposten kort før valget den 21.
november 2017, at en ophævelse af kontrakten og dermed
en fyring af Attendo ikke var
mulig.
“Det er et spørgsmål om en
kontrakt. Den kan man ikke
agere udenfor. Det svarer lidt
til at have en medarbejder.
Ham kan man ikke fyre første gang, der bliver lavet en
fejl. Der skal være en skriftlig advarsel først,” sagde Kim
Valentin til Ugeposten.
Også i Frederiksborg Amts
Avis den 17. januar i år er den
nu tidligere borgmester citeret
for at sige, at kontrakten ikke
kunne ophæves.

’Der skal tre røde påbud til’
“Den tidligere borgmester
siger, at det ikke tidligere har
kunnet lade sig gøre at fyre
leverandøren på grund af de
gældende kontrakter,” skrev
avisen oven på nyheden om,
at Kim Valentin nu ikke anså
Attendo som værende i stand
til at levere en høj nok kvalitet på hjemmesygeplejen i
Gribskov.
Så sent som i Ugeposten
den 23. januar sagde Kim
Valentin, at “der skal tre røde
påbud til”, for at kontrakten
kan ophæves.

reringen vil altså i sig selv være
nok til at kunne ophæve kontrakten, hvis Gribskov Kommune ønskede det.

To påbud nok

Men Ugeposten kan altså nu
løfte sløret for, at det ikke passer. Ugeposten har fået aktindsigt i kontrakten mellem Gribskov Kommune og Attendo,
og her står det sort på hvidt,
at der skal to - og ikke tre, som
Kim Valentin har sagt - røde
påbud til, før man kan ophæve kontrakten.

Uforsvarligt at fortsætte
Det samme fremgår også af
brevet fra Gribskov Kommunes advokat, Kammeradvokaten, til Attendo. Brevet,
der er dateret den 13. oktober 2017, blev sendt efter ekstraordinære møder i både
social- og sundhedsudvalg og
økonomiudvalg.
Brevet skulle “præcisere
sagens alvor” over for Attendo, der på det tidspunkt ﬁk sit

andet røde påbud af Gribskov
Kommune. Formuleringen
om “sagens alvor” kan man
læse i de lukkede referater fra
møderne i de to udvalg, som
Ugeposten også har fået aktindsigt i.
I selve brevet lader kommunens advokat Attendo vide, at
“misligholdelsen antager en
karakter og et omfang, som
Gribskov Kommune ikke kan
afﬁnde sig med.” Faktisk peger
Kammeradvokaten på, at det
kan være ’uforsvarligt’ at fortsætte med Attendo, som tingene var i oktober.
“Attendo A/S’ misligholdelse antager en karakter og et
omfang, som Gribskov Kommune ikke kan afﬁnde sig
med. Særligt når det gælder
hjemmesygeplejen, vil det
være uforsvarligt over for kom-

Attendo-skandalen kort
■ Den 22. maj 2017 får Attendo et gult påbud af Gribskov Kommune for ﬂere
graverende fejl i behandlingen af en borger. Attendo har blandt andet antaget, at borgeren var indlagt i en periode og har
derfor aﬂyst besøge - uden
grund.
■ Den 23. juni 2017 får
Attendo et rødt påbud for
igennem flere måneder
at have fejlbehandlet den
91-årige Agnes Helene Jen-

sen. Attendo har blandt
andet ikke ydet tilstrækkelig sårpleje, ligesom
der ikke er blevet fulgt op
på ﬂere nødråb fra Agnes
Helene Jensen og hendes
pårørende. Et sår på benet
har på grund af den manglende behandling, udviklet sig så meget, at lægerne ikke ser anden udvej
end at amputere benet. Få
dage efter den besked dør
Agnes Helene Jensen.
■ Den 6. oktober 2017 får

Attendo det tredje påbud
inden for et halvt år. En tilsynsrapport fra BDO konkluderer, at ’at der på medicinområdet var ﬂere uoverensstemmelser, fejl og
handlinger som ikke efterlever Sundhedsstyrelsens
retningslinjer’. BDO konkluderer også, at der hos
Attendo mangler ’oprettelser af relevante sygeplejefaglige handleplaner’.
■ Den 25. oktober står den
tidligere Attendo-medar-

munes borgere at fortsætte
med det nuværende kvalitetsniveau,” skriver Kammeradvokaten og konkludere videre imod Kim Valentins påstande
indtil nu - at Gribskov Kommune sagtens kan hæve kontrakten helt eller delvist, hvis
politikerne ønsker det.

To røde påbud er nok
“Det er min vurdering, at situationen er så kritisk, at kommunen har grundlag for at
hæve den del af kontrakten,
der angår hjemmesygeplejen,”
skrev Kammeradvokaten altså
allerede i oktober efter at have
undersøgt sagens akter.
Brevet er sendt af sted samme dag, som Attendo modtog
sit andet røde påbud fra Gribskov Kommune. Det første var
for fejlene, Attendo begik i forbejder Marion Thoregaard
frem i Ugeposten og fortæller, at hun i sin tid hos
Attendo havde oplevet at
have kørelister, der slet
ikke hang sammen. Hun
havde hun blandt andet
fem minutter til at cykle fem kilometer. Det svarer til, at hun skulle cykle
med 60 km/t i gennemsnit.
Marion Thoregaard fortalte også om manglende tillæg og en usædvanlig hård
tone fra ledelsen. Attendos
ledelse kunne ikke genkende kritikken.
■ Den 7. december fortæl-

bindelse med 91-årige Agnes
Helene Jensens dødsfald. Det
andet var for en række fejl,
som revisionsselskabet BDO
opdagede ved kontrolbesøg
hos Attendo.
De to røde påbud nævner
Kammeradvokaten direkte
som grundlag for, at kontrakten med Attendo har været
“væsentlig misligholdt”, og at
kommunen dermed ville kunne ophæve kontrakten. Advokaten henviser ikke alene til
væsentlig misligholdelse, men
at misligholdelsen har været
“vedvarende”. Også de fejlfakturaer, som Attendo har sendt
i 2016 og 2017 til Gribskov
Kommune “grænser i sig selv
til væsentlig misligholdelse” af
kontrakten mellem Gribskov
Kommune og Attendo, vurderer advokaten - og overfaktuler Peter Sajith, der har
været ansat to år i Attendo,
hvordan han trods sin status som ufaglært blev bedt
om at udføre plejeopgaver,
han ikke havde kompetencerne til. Han blev blandt
andet sat til at lave urinprøve og skifte forbindinger, selvom han ikke måtte. Når han gik til ledelsen, lyttede de ikke, fortalte Peter Sajith. Attendos
ledelse kunne ikke genkende kritikken.
■ Den 2. januar kan Ugeposten fortæller, at den øverste tilsynsmyndighed, Sty-

“Kommunen er berettiget til at
betragte aftalen som væsentligt
misligholdt, såfremt leverandøren
er blevet tildelt to røde påbud,”
refereres der fra kontrakten.
I brevet fra advokaten bliver
Attendo indkaldt til et møde
med Gribskov Kommune. Formålet med mødet er at diskutere muligheden for at opsige
kontrakten helt eller delvist.
“Formålet med mødet er at
afsøge mulighederne for alternative løsninger i forhold til en
egentlig delvis ophævelse af
kontrakten, herunder muligheden for, at Attendo A/S
inden for en rimelig tidsmæssig ramme frigøres delvist for
sine opgaver under kontrakten, samtidig med, at kommunen hjemtager dele af opgaven, enten med henblik på
selv at varetage opgaven eller
at ﬁnde en anden leverandør,”
skriver advokaten.

Aktindsigt stopper
Mødet skulle holdes den 24.
oktober sidste år - ni dage efter
rødt påbud nummer to.
Men muligheden for at følge med i, hvad der senere skete, er begrænset. Ugeposten
har søgt aktindsigt i referatet fra mødet, men Gribskov
Kommunes jurister har afvist
anmodningen.
“Drøftelserne med Attendo
og om kommunens og Attendos fremadrettede samarbejde
er endnu ikke afsluttet, og der
er kommunens vurdering, at
aktindsigt i det nærmere indhold af de drøftelser, der pågår,
vil forringe kommunens forhandlingsposition væsentligt,”
skriver Gribskov Kommune.
relsen for Patientsikkerhed,
er kommet med en massiv
kritik af Attendo for deres
behandling af nu afdøde
Agnes Helene Jensen. ’Rapporten fortæller, at Attendo og Gribskov Kommune fuldstændig fejler på
ældreområdet,’ mener de
pårørende.
■ Den 16. januar kan Ugeposten afsløre, at Attendo gennem to år har overfaktureret for 13,4 mio. kr.
Attendo har blandet andet
fået et millionbeløb for
pleje af borgere, der ikke
længere var i live.
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Ekspert om Attendo-skandale:

Man taler nærmest om en ’Brixtofte’
Gribskov Kommune har haft alle muligheder for at ophæve kontrakten med Attendo. Det mener to eksperter.
Dog kan kommunen efterfølgende have jokket i spinaten
Af Jeppe Helkov og Jens Berg Thomsen

ATTENDO Selvom Attendo har
fået to røde påbud og har
opkrævet 13,4 mio. kr. for
arbejde, de aldrig har udført,
kan man ikke bare ophæve
kontakten Det synspunkt er
blevet gentaget igen og igen
fra tidligere borgmester Kim
Valentin.
Men spørger man en advokat og en professor i jura, er
den påstand simpelthen ikke
korrekt. Deres vurdering er
samstemmende, at Gribskov
Kommune uden problemer
kunne have ophævet hele eller
dele af kontrakten.
“Der er ikke så mange dikkedarer her. Jeg er ikke et
splitskund i sekund om, at
kommunen kan ophæve kontrakten. Og hvis overfaktureringen (på 13,4 mio. kr.) er
lavet systematisk, er vi faktisk
nærmest ude i, at man kan
rejse en straffesag mod Attendo. Man taler nærmest om en
Brixtofte, hvis nogen overfakturerer og bliver ved med det,
uden at kommunen skrider
ind,” siger advokat David Frølich, der blandt andet har speciale i kontraktsret.

Har førsteklasses mulighed
Ugeposten har fået aktindsigt
i kontrakten mellem Gribskov Kommune og Attendo,
og i kontrakten står direkte, at
aftalen kan ’ophæves helt eller
delvist af kommunen, hvis der
foreligger en væsentlig misligholdelse fra Hovedleverandørens (Attendos) side’. Og at
’Kommunen er berettiget til at
betragte Aftalen som væsentligt misligholdt, såfremt Leverandøren er blevet tildelt to
røde påbud’.
Og det er blandt andet de
formuleringer, der gør, at
David Frølich ikke er i tvivl.
“Der står, at de to røde kort
i sig selv er en væsentlig misligholdelse, og dermed kan

kommunen vælge, om de vil
hæve kontrakten helt eller delvist. Så jeg har svært ved at se
andet end, at kommunen har
en førsteklasses mulighed for
at hæve den her aftale.” siger
han og fortsætter:
“Samtidig stammer de røde
påbud også fra sager, hvor
der har været fare for borgernes helbred. Det er to ret graverende fejl, der i min vurdering alene ville være nok. Og så
er der den her tilsyneladende
systematiske overfakturering.
Der er tre rigtig gode juridiske
grunde til en ophævelse.”

Professor: Der er ingen tvivl
Kim Østergaard er professor og forsker i offentlige og
private samarbejder, og han
er heller ikke i tvivl om, at
Attendos to påbud og generelle fejlniveau hører under
kategorien ’væsentlig misligholdelse’ i kontrakten.
Noget, der altså berettiger til
en ophævelse.
“Der er ingen tvivl om, at
Attendo har begået væsentlig
misligholdelse af kontrakten.
Det kan der ikke herske tvivl
om,” siger han og fortæller, at
der dog kan opstå et problem.
Et problem, som Gribskov
Kommune vel at mærke selv er
skyld i.
Kontrakten mellem Gribskov Kommune og Attendo
er ifølge professor Kim Østergaard formuleret for uklart.
Det gør, at der er nogle afsnit
i kontrakten, der er decideret
selvmodsigende. Blandt andet
i forhold til en ophævelse.
“Det største problem er
den måde, som kontrakten er
formuleret på. Kontrakten er
meget ordrig, og man bliver i
nogle af underpunkterne fanget i noget, der er selvmodsigende. På den måde er kommunen meget inkonsistent,”
siger han og fortæller, at Gribskov Kommune blandt andet
modsiger sig selv i et af punk-

terne om ’afhjælpning’. Et
punkt, der drejer sig om hvilke handlemuligheder, man
har, hvis der opstår problemer
i samarbejdet.

’Ikke godt dansk’
“I punkt 20.9 står der, at fejl
fra leverandøren ’kan og skal
afhjælpes i form af korrigerende handlinger inden for
rimelig tid’.... ’uanset om denne anfægter afhjælpningen’.
Altså hvad menes der med
det? Det er ikke godt dansk,”
siger han og peger på, at ordlyden her er problematisk i
forhold til en skrivelse, som
kvalitets- og udviklingschefen i Gribskov kommunen
sendte til Attendo i forbindelse med det andet røde påbud
i oktober. Her ’anmoder’ hun
Attendo om at lave en handleplan, så der ikke sker fejl i
fremtiden.
Men ifølge Kim Østergaard
er den anmodning problematisk, fordi Attendo i henhold til
uklarhederne i kontrakten kan
argumentere for, at Gribskov
Kommune ikke kan ophæve
samarbejdet, hvis de først har
bedt Attendo om at ’afhjælpe
problemerne’
“Den skrivelse, kvalitets- og
udviklingschefen laver, skaber
problemer, fordi hun afslutter brevet ved at bede Attendo om at afhjælpe de mangler,
der er ved ydelserne. Og ved
almindelig retsvirkning betyder det, at selvom der foreligger væsentlig misligholdelse,
som ville betyde, at man kunne ophæve kontrakten, så forsvinder den mulighed, fordi
man beder Attendo om at rette
op på problemerne,” siger han
og fortsætter:
“Så set fra et kontraktsretligt synspunkt er dét kvalitets- og udviklingschefen
skriver til slut i brevet virkelig
ikke særlig klogt. Dér sætter
hun virkelig en fod ned over
for kommunens muligheder.

Hun spolerer det dybest set for
kommunen.”

Skarpheden mangler
“Så hvis Gribskov Kommune
opsagde kontrakten efter kommunens skrivelse, og Attendo

valgte at bringe sagen videre til
retten, ville man sige, at det er
kommunen, der bærer ansvaret
for selv at have lavet en uklar kontrakt. Og så fortolker man mod
den, der her skrevet kontrakten.”
“Påmindelsen til Gribskov

Kommune er, at en kontrakt ikke
behøver at være så lang og indviklet. For eksempel er det også
meget uklart, hvad der konkret
giver røde og gule påbud. Skarpheden i kontrakten mangler simpelthen,” slutter Kim Østergaard.
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Kim Valentin afviser at svare: ’Ring til Holger’
Kim Valentin vil
ikke svare på, hvorfor han som borgmester ikke startede
en proces med at
hjemtage hjemmesygeplejen. Ring til
kommunaldirektøren, lyder svaret
Af Jens Berg Thomsen og Jeppe Helkov

SVAR “Jeg tror ikke på, at
Attendo kan levere en høj nok
kvalitet i hjemmesygeplejen,
og derfor bør vi sætte en proces i gang, så vi får en høj nok
kvalitet i hjemmesygeplejen.”
Kim Valentin holdt sig ikke
tilbage, da han i Ugeposten i
sidste uge fældede dom over
Attendo. Det ’kriblede’ i hans
ﬁngre for at sætte en proces i
gang for at sikre en ’høj kvalitet i hjemmesygeplejen’. Men
som Ugeposten altså nu kan
afsløre, har Kim Valentin haft
alle muligheder for selv at starte processen med at hjemtage
hjemmesygeplejen.
Allerede i oktober sagde
kommunens egen advokat,
Kammeradvokaten, god for,

at man kunne ophæve hjemmesygepleje-kontrakten med
Attendo - og der står også
direkte i kontrakten, at to røde
påbud er nok til at ophæve
kontrakten.
Kim, du sagde i sidste uge, at
der skulle tre røde påbud til for
at ophæve kontrakten. Kan du
uddybe det?
“Jeg synes, jeg har sagt det,
jeg skal sige om den sag. Jeg
tror ikke på, at Attendo kan
levere en høj nok kvalitet i
hjemmesygeplejen. Og det er
derfor, jeg lægger op til, at vi
skal diskutere, hvordan vi kan
hjemtage hjemmesygeplejen,”
siger Kim Valentin.

Kim Valentin vil ikke svare på, hvorfor han som borgmester ikke påbegyndte en
proces med at hjemtage hjemmesygeplejen.

at det svarer til at have en medarbejder, og ham kan man ikke
fyre første gang, der bliver lavet
en fejl. Men Kammeradvokaten
skriver, at de to røde påbud er nok
til at ophæve kontrakten inden
for hjemmesygepleje. Hvorfor
blev det arbejde ikke sat i gang
dengang?
“Jeg synes, du skal snakke
med direktionen.”
Med direktionen?
“Ja, og med den nye
borgmester.”
Men du var jo borgmester
dengang.
“Ja .... (lang pause).

Det har jeg ikke sagt
Vi har fået aktindsigt i et brev fra
Kammeradvokaten til Attendo.
Han skriver, at Attendo er blevet
tildelt to røde påbud, og det er tilstrækkeligt for at ophæve kontrakten inden for hjemmesygeplejen.
“Ja, det er det, jeg siger.”
Men du har sagt tre røde
påbud til mig?
“Nej, det har jeg ikke.”
Det har du ikke?
“Nej, det har jeg ikke. Jeg
har sagt, at de har fået to røde
kort.”
Der står i kontrakten, at to
røde påbud er nok til at ophæve
den. Det blev allerede konklude-

’Det er ikke mig, du skal
snakke med’

ret i oktober 2017, hvorfor gjorde
I så ikke det?
“Ja, men det er vel også det,
der er gang i. Vil jeg tro.”
Men hvorfor skete det ikke i
oktober?

“Det må du tale med Holger
(Spangsberg, kommunaldirektør i Gribskov) og direktionen
om.”
Du har sagt, at man ikke kan
agere udenfor en kontrakt. Og

Du siger til Amtsavisen, at det
ikke har kunnet lade sig gøre at
fyre leverandøren på grund af de
gældende kontrakter.
“Jeg synes, du skal snakke
med direktionen.”
Vi har fået åbnet et punkt på
den lukkede dagsorden i økonomiudvalget. Her skønner forvaltningen, at det vil koste 4-8 mio.
kr. at hjemtage hjemmesygeplejen. Kendte du det tal?
“Jeg synes, du skal snakke
med direktionen”

Det har tal har du så kendt
under valgkampen?
“Jeg synes, du skal snakke
med direktionen. Det er ikke
mig, du skal snakke med.”
Overvejede du at nævne det
her tal i valgkampen?
“Jeg synes, du skal tale med
direktionen. Nu lægger jeg på,
og så kan du ringe til Holger.”
Du
har
ikke
flere
kommentarer?
“Du kan ringe til Holger.
Hej,” siger Kim Valentin og
lægger på.
Ugeposten ville gerne have
haft svar på, om Kim Valentin
bevidst har løjet, når han gentagende gange har påstået, at
kontrakten ikke kunne ophæves - og at der skal tre røde
påbud til, før det kan lade sig
gøre. Eller om han er blevet fejlinformeret af forvaltningen.
Ugeposten ville også gerne
have haft svar på, hvorfor – når
det for en uge siden kriblede i
Kim Valentins ﬁngre for at rette op på problemerne i hjemmesygeplejen - han så ikke selv
har startet en proces op, når han
som borgmester tilsyneladende
har haft alle muligheden for det
i forhold til kontrakten.
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Bliver der regnet, eller bliver der ikke regnet?

Topembedsmand skifter forklaring
I oktober kom forvaltningen med et forsigtig bud på, hvad det vil give af ekstraudgifter, hvis hjemmesygeplejen skal hjemtages.
Men nu bliver der skabt tvivl, om hvad forvaltningen egentlig har foretaget sig siden
Af Jeppe Helkov og Jens Berg Thomsen

SYGEPLEJE “Det kan blive dyrt
at opsige en kontrakt uden
at have dokumentationen på
plads. Vi har meldt ud, at vi
gerne vil tage hjemmesygeplejen hjem. Det forhandler vi
om.”
Sådan lød det fra Birgit
Roswall (V), tidligere formand for social- og sundhedsudvalget i Gribskov
Kommune i december. Her
fortalte hun Ugeposten, at de
mange fejl fra Attendo betød,
at man nu ’forhandlede’ om
at tage hjemmesygeplejen
hjem.
Og fortællingen har da
også været, at man i forvaltningen i Gribskov Kommunes siden oktober har været
i gang med at undersøge
muligheden for at tage hjemmesygeplejen tilbage på kommunale hænder.
Ugeposten har fået aktindsigt i et lukket punkt på dagsordenen hos Social- og Sundhedsudvalget fra den 13.

oktober. Altså på dagen hvor
Attendo ﬁk et rødt påbud.
Her bliver Birgit Roswalls
formodning om, at man er
i gang med at undersøge en
hjemtagelse bekræftet.

og hvorfor der måske ikke er
noget overraskende i, at ﬂere
byrådsmedlemmer har svært
ved at ﬁnde hoved og hale i,
hvad der foregår i Attendosagen.

Et noget usikkert bud

Vil dreje på knapper

Forvaltning kommer med et
’meget foreløbigt og noget
usikkert bud på’, at hvad det
vil give af ’meromkostninger’
at drive hjemmesygeplejen
i kommunalt regi. Og her er
forvaltningens skøn, at det vil
ende med en ekstraregning på
4-8 mio. kr.
Og så skulle man tro, at
forvaltningen siden da har
knoklet for at ﬁnde frem til
et mere præcist tal - og for at
ﬁnde ud af, hvordan hjemtagelsen rent praktisk kunne
lade sig gøre.
Alligevel har ﬂere politikere
siden undrende spurgt Ugeposten, hvor redegørelse fra forvaltningen mon blev af.
Ugeposten kan nu løfte lidt
af sløret for, hvorfor arbejde t
tilsyneladende trækker ud -

Ugeposten holdt for et par
uger siden et møde med Mikkel Damgaards, centerchef
for social- og sundhedsområdet i Gribskov Kommune. Her var beskeden klar. I
Gribskov Kommune var man
ikke i gang med at regne
på, hvad en hjemtagelse ville koste. Mikkel Damgaards
udgangspunkt var i stedet, at
man havde en kontrakt med
Attendo frem til 2020 - og
lige nu brugte man tiden på
at undersøge, hvilke ’knapper i kontrakten der kan drejes på’.
Dermed bryder Mikkel
Damgaards med den forklaring, som politikerne i ﬂere
måneder er kommet med - og
giver endnu engang indtryk af,
at det ikke kun er Attendo, der

har nogle usikre arbejdsgange.
Også i Gribskov Kommune er
det tilsyneladende svært at ﬁnde rundt i, hvem der foretager
sig hvad inden for Danmarkshistoriens største ældreudbud,
som politikere og embedsmænd så ﬂot kalder det.
Men kan det nu passe, at
forvaltningen ikke er gået
nærmere ind i en undersøgelse af mulighederne for en
hjemtagelse af hjemmesygeplejen, når politikerne med
deres egne ord har bedt dem
om det?

Har vi misforstået noget?
Ugeposten ringer til Mikkel Damgaards for at høre,
om vi har misforstået hans
forklaring.
Mikkel, da Attendo ﬁk det
andet røde påbud, var der meget
snak om, hvorvidt man skulle
hjemtage sygeplejen eller ej. Hvad
har I fra administrationens side
gjort i den sammenhæng?
“Ikke noget som sådan.
Vi har løbende møder med
Attendo. Det ligger i kon-

traktgrundlaget, at vi løbende har dialog med alle vores
leverandører. Nu har vi helt
naturlig, solid dialog med
Attendo om, hvordan de følger op på den handleplan,
de har lagt i forlængelse af
det røde påbud. Så vi holder
snuden i sporet sammen med
Attendo,” siger han.
Men der var meget snak om
at hive sygeplejen hjem. Er I i
gang med at regne på, hvad det
vil koste at hive hjemmesygeplejen hjem?
“Nej, det er vi ikke.”
Det er heller ikke noget, I har
fået besked af politikerne på?
“Nej. Vi må tage udgangspunkt i den tilstand, som vi har
nu. Det røde påbud er meget
alvorligt, og det, vi kigger ned
i, er, at der er en lang rækker
punkter, der skal på plads.
Attendo har lavet en handleplan, som vi så følger op på.
Det gælder alt fra rekruttering
til, hvordan de skal nedbringe fejlniveauet. Det bruger vi
tiden på nu.”
Det burde altså ikke være til

at misforstå. Men så tager hele
en ny drejning. To dage senere
tikker en mail ind fra Mikkel
Damgaards.
Her er beskeden nu pludselig en helt anden. Nu hedder
det sig, at Gribskov Kommune
har gang i ’ﬂere sonderinger i
gang i øjeblikket i relation til
hjemmesygeplejen og en evt.
fremtidig forankring af denne
opgave i Gribskov Kommune’.
Man undersøger nu pludselig, ’hvilke omkostninger
der er forbundet med at udføre en hjemmesygepleje i kommunalt regi.” Noget han altså
gange få dage forinden havde
sagt, at man ikke undersøgte.
Ugeposten ville gerne have
spurgt tidligere borgmester
Kim Valentin om, hvad han
præcis satte administrationen
til, da han proklamerede, at
man ville undersøge muligheden for at tage hjemmesygeplejen fra Attendo.
Men som du kan læse på
side 30 lagde han desværre
røret på, før vi ﬁk spurgt ham
ad...
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Forkert medicin og aflyste besøg:

Breve afslører Attendos fejl-liste

Af Jeppe Helkov

KRITIK ’Vi kan ikke genkende
kritikken’. Ledelsen i Attendo har gang på gang rystet på
hovedet, når de har fået kritik for deres pleje i Gribskov.
Mest utilfreds var ledelsen, da
man ﬁk det andet røde påbud i
oktober. Man anerkendte simpelthen ikke kritikken fra revisionsﬁrmaet BDO.
“Folk har måske fået en
Pamol i stedet for en Panodil.”
sagde daværende kommunikationschef, Lars Fløe Olsen.
Samme besked kom fra regionschefen hos Attendo, Dorte
Dahl.
“Når man læser rapporten
(fra BDO), vil man se, at hovedkonklusionen er, at vi faktisk
har forbedret os på væsentlige kvalitetsparametre,” sagde
hun undrende, da ﬁk det tredje påbud på et halvt år.
Ugeposten har fået aktindsigt i dokumenter fra Gribskov
Kommune, der dog beskriver et noget andet billede end
det, Attendo hidtil har forsøgt
at tegne af, at det ikke har slået så slemt til. I dokumenterne
gemmer sig ﬂere skræmmende
detaljer. Dem kan du læse her:

Den 17. maj 2017 får Attendo det første påbud. Et gult
ét af slagsen. Det skyldes
en ’borgersag’, hvor der er
konstateret flere fejl. Det
gælder blandt andet:
■ Attendo har ikke i tilstrækkelig grad sørget for øget
hjælp til borgeren, da han
blev udskrevet fra hospital
med armen i slynge og heraf nedsat funktionsevne.
■ Attendo har ikke fortalt visitationen i kommunen, at
borgerens har et øget behov
for hjælp, og der er ikke
ansøgt om ﬂere ydelser.
■ Attendo har antaget, at borgeren var indlagt, selvom
det ikke er blevet adviseret
noget sted. Det har resulteret i, at Attendo har aﬂyst
planlagte besøg, så borgeren ikke har fået hjælp de
pågældende dage.
■ Selvom borgerens barnebarn ringer og oplyser om,
at borgeren er udskrevet
om natten, bliver der ikke
iværksat besøg, før den
efterfølgende aften. Det
betyder, at borgerens tilstand forværres, og han må
genindlægges.

Den 15. maj får Attendo et
rødt påbud. Det sker efter
et meget omtalt forløb for
91-årige Agnes Helene
Jensen, der ender med at
dø efter flere måneders
fejlbehandling.
■ Også her gemmer der sig
ﬂere detaljer om arbejdsgange, som Attendo ledelsen hidtil har nægtet. Blandt
andet, at social- og sundhedshjælpere bliver sat til
at lave sygeplejeopgaver.
■ Der er videredelegeret sygeplejeopgaver med kompressionsbehandling og
sårskift til social- og sundhedshjælper, selvom der i
instruks står; “Ved tilstedeværelse af sår kan forløbet
ikke videredelegeres”.
■ Det konstateres også, at
sygeplejersker og social-og
sundhedsassistenter ikke
har reageret på ’tilbagemeldinger om forværring af
■ såret og borgers tilstand.’
■ Der ses ingen eller mangelfuld dokumentation, skriver kommunen også.

Så er vi nået til det tredje
røde påbud. Påbuddet
faldt efter revisionsfirmaet

BDO havde konstateret
en lang række fejl hos Attendo.
■ Men Attendo mente altså
selv, at man bare havde byttet om på en ’Pamol og en
Panodil’. Det billede er dog
svært at genkende, når man
læser kommunens brev til
Attendo i forbindelse med
uddelingen af påbuddet.
Her skriver kommunen:
■ At en borgers medicin ikke
er opbevaret korrekt.
■ Hos en borger mangler der
’ﬂere piller’ i en doseringsæske i forhold til det, der
står på medicinskemaet.
Den ansatte hos Attendo
begrunder det med, at ’der
ikke var nok medicin.’
■ Tilsynet observerer, at en
hustru, som giver borger
piller dagligt, ikke er informeret om, at der mangler
medicin i æskerne.
■ Desuden konstateres der i forhold til den samme borger, at
der på en æske er påført forkert ugedag. Det betyder, at
borgeren ikke får den korrektordinerede medicin.
■ Hos en anden borger stemmer doseringsæskerne ikke
overens med medicinske-

■

■

■

■

maet. Der konstateres, at
medicinskemaet er ukorrekt udfyldt. Fejlen på medicinskemaet omhandler et
nedtrapningsforløb. Tilsynet observerer, at en medarbejder ikke bemærker fejlen
ved udlevering af dagens
doseringsæske, trods det at
medarbejder fortæller tilsynet, at hun før udlevering af
doseringsæske har eftertalt
piller i forhold til det aktuelle medicinskema.
Hos en tredje borger observeres manglende sammenhæng mellem medicinlisten
og det antal tabletter, der
ligger i doseringsæskerne.
Dertil kommer en lang række fejl, hvor Attendo har sat
medarbejdere til at udføre
sygeplejeopgaver, de ikke har
kompetencerne til. Konklusionen fra Gribskov Kommune
er heller ikke til at tage fejl af.
“Der sker meget alvorlige
fejl i Attendos håndtering
af sygeplejeopgaver, som
medfører risici for borgeren,’ skriver kommunen i
brevet til Attendo.
Kommunen
konkluderer også, at selvom Attendo
ser ud til at forbedre sig i de

handleplaner og den egenkontrol, de selv laver, så er billedet et noget andet, når både
BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet tilsyn.
■ “Der er fortsat er væsentlige
fejl og mangler på de samme
områder, hvor der også tidligere er konstateret fejl og mangler,” skriver Gribskov Kommune, der også kritiserer, at ledelsen i Attendo ikke har prioriteret at følge reglerne.
■ “Det må ligeledes konkluderes, at Attendos ledelse,
trods viden herom, ikke har
prioriteret at følge Sundhedsstyrelsens anvisninger
vedrørende sygeplejefaglige optegnelser,” skriver
kommunen og strammer
tonen yderligere:
■ “Fejlene omhandler grundlæggende sygeplejefaglige
indsatser med fare for, at
borgerne får forkert medicin, at der ikke er tilstrækkelig viden om borgernes
sygdomme og hvilke opgaver og observationer, der
skal udføres, samt at det
er personale, der ikke har
de rette kompetencer, som
opgaverne videredelegeres
til,” slutter brevet.
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Socialdemokratiet kræver
redegørelse i Attendo-sagen
REAKTION “Jeg vil meget gerne være sikker på, at der ikke
er fejet noget ind under gulvtæppet og at intet er skjult i
denne skrækkelige sag. Hvem
ved hvad i denne sag? Uanset
hvor jeg spørger, får jeg ikke
rigtigt klare svar, og det går
naturligvis ikke”, siger Social-

“Den politiske stridsøkse skal begraves, og i stedet skal vi bruge kræfterne på
at løse disse problemer, sammen”, understreger Konservatives Trine Egetved.
Pressefoto

Konservative opfordrer
til politisk ro og samling
REAKTION “Denne Attendosag er simpelthen for alvorlig til, at vi politikere skal skyde ansvar på hinanden og slå
politisk plat på sagen. Det er
en dybt, dybt alvorlig sag som
alle partier har et fælles ansvar
for, uden undtagelse, og derfor skal det også være alle partier der sætter sig sammen og
løser disse massive problemer.
Og hellere i dag end i morgen”,
siger Konservatives Trine Egetved, og fortsætter.

“Det gælder os alle, og alle
partier; den politiske stridsøkse skal begraves, og i stedet
skal vi bruge kræfterne på at
løse disse problemer, sammen.
Det har fra forrige byrådsperiode været et samlet og stort
byrådsﬂertal hen over midten
der vedtog dette udbud, og
hele tiden har stået samlet om
det - så løser vi det også samlet”, understreger Trine Egetved over for Ugeposten.
Gisli

demokratiets nyvalgte byrådsmedlem Mikkel Andersen, og
fortsætter.

Hvad er op og ned
“Som nyt byrådsmedlem synes
jeg det er mere end almindeligt svært at ﬁnde hoved og
hale og op og ned i hele den-

ne sag om Attendo, og derfor
har Bo Jul Nielsen (socialdemokratiets leder, red.) og jeg
bedt kommunaldirektøren
om en redegørelse, der klart
skal vise, hvem der har vidst
hvad. Hvordan ser kontrakten
ud? Hvad er op og ned? Det
er en fælles politisk opgave at

løse dette massive problem, da
alle partier har været sammen
om at sætte os i denne situation. Derfor skal vi alle også vide
det samme i sagen, for at kunne løse det sammen - det er
vel kun rimeligt”, siger Mikkel
Andersen til Ugeposten.
Gisli
“Jeg vil meget
gerne være
sikker på, at
der ikke er fejet
noget ind under gulvtæppet
og at intet er
skjult i denne
skrækkelige
sag. Hvem ved
hvad i denne
sag?” siger Socialdemokratiets nyvalgte
byrådsmedlem
Mikkel Andersen.
Pressefoto.

24

Nyheder

6. februar 2018

Borgmester om Attendo-skandalen:

’Vi skal holde hovedet koldt
og hjertet varmt’

Af Jesper Gisli

REAKTION  Gribskov Kommunes nytiltrådte borgmester,
Anders Gerner Frost (Nytgribskov) er kommet på overarbejde på grund af Attendoskandalen.
”Endnu en god dag på Rådhuset, hvor vi udover et hovedfokus på situationen omkring
Attendo også har haft nogle
rigtig givtige møder”, skrev
borgmesteren i et opslag på
facebook sent tirsdag aften, og
understreger, at netop situationen omkring Attendo og
hjemmesygeplejen i kommunen har førsteprioritet på rådhuset i disse dage.

Politisk handling
”Det er selvfølgelig en situation
der kalder på et politisk fokus
og politisk handling. Det kan
ikke være anderledes. Enhver
kan se, at det er en alvorlig
situation vi står i”, siger Anders
Gerner Frost til Ugeposten onsdag morgen.

Er I lige nu i gang med at fin- Er Attendo en af de muligheder?
”Jeg skal og vil og kan selvde andre løsninger på hjemmesygeplejen end den nuværende følgelig ikke som borgmeAttendo-løsning?
ster forhandle eller diskutere
”Jeg
kan
det for åben
love dig for, at
skærm, eller
vi lige nu brufor åben presger næsten
se i Ugeposten.
alle vores vågDet forventer
ne timer på
jeg, at alle forstår. Også presat finde en
sen. Det er som
løsning der
sagt en alvorlig
er god, og at
situation, og vi
vi prøver at
gør alt, politisk
arbejde
så
og i adminihurtigt som
strationen, for
muligt. Men
at finde en god
vi skal også
Anders Gerner Frost
løsning. Det må
være grunvære mit svar.”
dige, det skal
være den rigtige løsning, og
det vigtigste er, at vi skal hol- Er der så politisk ro og opbakning
de hovedet koldt og hjertet til de løsninger der nu er i spil?
varmt. Så, mit svar må være,
”Jeg vil gerne rose hele byråat vi vil finde en måde at sik- det og alle partierne for at tage
re en god hjemmesygeple- et fælles ansvar i ro og fred
je så hurtigt som muligt, og i denne sag. Det er der visse
at der er mange muligheder sager der kalder på, og denne
i spil”.
sag er én af dem. Det er et fælles ansvar. Det er mit ansvar, og

Enhver kan se, at
det er en alvorlig
situation vi står i

det er hele byrådets ansvar, og
det lever alle op til”.
Hvordan forholder du dig til de
kritikpunkter Ugeposten har rejst
mod forvaltningen i denne sag?
”Det har jeg ingen kommentarer til nu. Lige nu drejer det
sig om en god løsning på den
kommunale hjemmesygepleje.
Så må vi tage det andet senere”,
siger Anders Gerner Frost til
Ugeposten onsdag morgen.

Smilene fra valgnatten
er nu afløst af ramme
alvor for Anders Gerner Frost,
der har startet sit
borgmesterembede med
at skulle løse
Attendo-skandalen.
Foto: Jan F. Stephan.
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Attendo-ansatte om falske millionregninger:

Det var bevidst snyd
Tre tidligere Attendo-medarbejdere står
nu frem og fortæller, at Attendo bevidst
har opkrævet penge for arbejde, de ikke
har udført. Det var systematisk snyd,
lyder deres forklaring
Af Jeppe Helkov

WHISTLEBLOWER “Helt bevidst
gav Attendo ikke kommunen
besked, når en ydelse var overstået. Hvis man for eksempel
havde afsluttet en sårpleje,
kunne det godt være, at man
fjernede den fra kørelisten,
men man skulle helst vente
nogle dage, før man gav kommunen besked om, at man
ikke længere kom hos borgeren. Så man kunne tage betaling nogle ﬂere dage.”
Den opsigtsvækkende
udtalelse kommer fra Helle.
Hun har tidligere arbejdet for
Attendo, og hun står sammen
med to andre tidligere ansatte
nu frem i Ugeposten. Her går
de imod den forklaring, som
både Gribskov Kommune og
Attendo kom med, da Ugeposten i januar afslørede, at
Attendo har opkrævet og fået
13,4 mio. kr. for arbejde, de
aldrig havde udført.
“Jeg er ganske overbevist
om, at der ikke er tale om
snyd,” lød det dengang fra
centerchef i Gribskov Kommune, Mikkel Damgaards,

Overfaktureringen skyldtes
blot ’usikre arbejdsgange’, lød
forklaringen.
Det er den forklaring, som
de tidligere medarbejdere

Borgeren var
måske indlagt,
men vi blev ved
med at fakturere
for dem, selvom
ledelsen udmærket godt vidste, at
arbejdet slet ikke
var blevet lavet
nu går i rette med. De har en
noget anden udlægning af,
hvordan Attendo endte med

at sende falske regninger for
millioner.
“Jeg blev tosset, da jeg læste,
at man undskyldte det med
usikre arbejdsgange. For man
har lavet decideret snyd. Det
er så planlagt det her,” siger
Camilla, der sammen med
Helle og Anne nu uafhængigt
af hinanden fortæller, hvordan de oplevede deres tid hos
Attendo.

Med ved chefbordet
De har alle det til fælles, at de
i en længere periode har siddet med ledelses- og planlægningsansvar hos Attendo
i Gribskov. De har altså ikke
arbejdet på gulvet, men har
i stedet siddet med ved chefbordene og har blandt andet
været med til at sende regninger til Gribskov Kommune.
Og herfra fortæller de
alle, hvad de selv beskriver
som nogle stærk tvivlsomme
arbejdsgange.
“Når der skulle sendes faktura af sted, udfyldte man, så
det lignede, at borgerne stadig modtog hjælpen. Men når
kørelisten blev printet ud, satte man et minus eller et nul ud
for de ydelser, der ikke længere skulle udføres. Så vidste
dem, der ﬁk kørelisterne, at de
ikke skulle lave arbejdet. For
borgeren var jo indlagt, havde frasagt sig hjælpen eller
var på ferie med datteren. Og
så sendte man en regning for

Medarbejdere advarede
Gribskov Kommune i 2015
Af Jesper Gisli

BAGGRUND “Ydelser fjernes
ikke fra kørelisterne, selvom
personalet melder tilbage, at
ydelsen ikke længere er relevant. Det vil sige, at opgaver
som kunne være af rehabiliterende og aktivierende karakter, vedbliver med at stå på
kørelisten som ydelser.”
Så konkret blev Gribskov
Kommune allerede i oktober
2015 advaret om Attendos
overfakturering. Mailen blev
sendt fra et af de fagforbund
der organiserer medarbejdere i hjemme- og sygeplejen,
og mailen blev sendt direkte til Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef i Gribskov Kommunes social- og
sundhedsforvaltning.
Ugeposten er i besiddelse af denne mail der ydermere advarer kommunen om,
at der i 2015 blev snydt systematisk fra Attendos side i forhold til fakturering for ydelser
i hjemmesygeplejen.
“Der har i starten af året
været afholdt en konkurrence

om hvem der kunne ’opﬁnde’
ﬂest ydelser - præmien var biografbilletter,” står der således
i mailen der punktvis opsummerer medarbejdernes tilbagemeldinger til fagforeningen.

Der har været
afholdt en konkurrence om hvem
der kunne ’opfinde’
flest ydelser
Ugeposten har spurgt Lone
Teglbjærg til den konkrete
mail, og ville gerne vide, hvordan hun reagerede på oplysningerne tilbage i 2015, og
hvad der efterfølgende blev
gjort fra hendes og Gribskov
Kommunes side.
Ugeposten blev lovet en

opringning, men modtog i
stedet et skriftligt svar fra Lone
Teglbjærgs kollega, centerchef Mikkel Damgaards. Trods
ønske om et par uddybende spørgsmål til det skriftlige
svar, er dette hvad Gribskov
Kommune har sendt Ugeposten af svar:
“Mailen fra en gruppe medarbejde i Attendo tager vi
meget alvorligt. Sagen drøftes
på et møde mellem daværende centerchef, den ansvarlige
direktør og Gribskov Kommunes kvalitetschef på sundhedsområdet. Gribskov Kommune
udbeder sig efterfølgende et
møde med Attendos nye ledelse (ﬁrmaet ﬁk ny regionsleder
pr. 1-1-2016).
På mødet i starten af 2016
beder vi Attendo om at redegøre for de forhold, der kritiseres af medarbejderne. Vi følger
manuelt op med en kontrol af
de sager, som der bliver henvist til i mailen fra Attendos
medarbejdere. Her konstaterer
vi ﬂere fejl, som vi påtaler over
for Attendo og efterfølgende
sørger Attendo for, at der bli-

alle ydelserne alligevel,” siger
Camilla.
“Det var ledelsen, der sagde, at sådan gjorde man. Når
en borger var afsluttet, eller
personen var indlagt, så skulle
man skrive det til kommunen.
Men når jeg sagde til den lokale leder, at vi skulle have afsluttet den her ydelse, ﬁk jeg at vide,
at vi lige ventede lidt. Det skulle ikke gøres lige nu. Vi udskød
det lige lidt. På den måde ﬁk
man ﬂere penge. I starten brokker man sig lidt over det, men
så bliver det dagligdag. Man
bliver lullet ind i det,” fortsætter
Camilla, der ligesom Helle og
Anne helt ekstraordinært har
fået lov til at træde anonymt
frem. Det skyldes dels, at de af
kontraktlige forhold rent juridisk er forhindret i at stå frem.
Derudover er ﬂere af dem også
stadig ansat i plejesektoren og
kan derfor risikere deres nuværende job ved at stå frem. Uge-

posten kender deres fulde identitet. Og de tre tidligere Attendo-medarbejdere har altså en
noget anden forklaringen på,
hvordan Attendos systematiske overfakturering - for at
bruge centerchef Mikkel Damgaards ord - kunne ﬁnde sted.
Ud af Attendos samlede
overfakturering på 13,4 mio.
kr. stammer 49,5 pct. af beløbet for udførelsen af ’ydelser,
der ikke var bevilget’.

Betaling fortsætter
Det dækker for eksempel over,
at Attendo har skullet hjælpe ’fru Pedersen’ med at tilse
hendes sår. Men når hun får
det bedre, og Attendo derfor
stopper med at komme i hendes hjem, bliver plejevirksomheden ved med at sende regninger for en behandling, der
altså slet ikke ﬁnder sted.
Og det er her, Anne, Camilla og Helle uafhængigt af hin-

anden peger på, at man hos
Attendo bevidst blev ved med
at sende regninger for sårpleje hos fru Pedersen, selvom
behandlingen for længst reelt
var overstået.
“Jeg oplevede, at hos borgere, hvor vi ikke længere hjalp
til, dér blev man ved med at
sende regninger. Borgeren var
måske indlagt, men vi blev ved
med at fakturere for dem, selvom ledelsen udmærket godt
vidste, at arbejdet slet ikke var
blevet lavet,” siger Camilla og
fortæller, at planlæggerne,
der lavede kørelisterne, i mange tilfælde også holdt borgerne på listerne, hvor de ansattes arbejdsopgaver fremgik.
Samme fortælling kommer
fra Anne.
“Planlæggerne skulle sætte besøg på, som ledelsen
udmærket godt vidste ikke
blev udført. For eksempel
hjælp med støttestrømper

“Det ligner snyd”, sagde Socialdemokrat Betina Sølver tidligere til Ugeposten om de massive
overfaktureringer fra plejefirmaet Attendo. Det mener tre tidligere Attendo-medarbejdere også.

ver rettet op på fejlene. I mailen fra Attendos medarbejdere
omtales også, hvad medarbejderne opfatter som en form
for konkurrence i at opﬁnde
ydelser. Den del drøftes også
på mødet med Attendos ledelse, som ikke kan genkende det
billede.”

Krav om tilbagebetaling
“Det skal tilføjes, at Attendos medarbejdere – uansat om
det har været tilfældet eller ej
– ikke kan opﬁnde nye ydelser til borgere uden om kommunens visitation. Attendo
kan ikke fakturere kommunen

for en ydelse ud over den, som
borgeren er blevet tildelt. Hvis
en borger skal have yderligere ydelser, skal borgeren først
visiteres til det. Dvs. at kommunen foretager en konkret,
faglig vurdering af borgerens
behov. Gribskov Kommune
har så i visse tilfælde konstateret, at Attendo har faktureret
Gribskov Kommune for ydelser, som ikke er blevet leveret.
Det har ført til et krav om tilbagebetaling samt påtale over
for Attendo – som Ugeposten
også har beskrevet det,” skriver Mikkel Damgaards i en
mail til Ugeposten, som svar

på vores spørgsmål til socialog sundhedsforvaltningens
kvalitets- og udviklingschef
Lone Teglbjærg.
Replik: Ugeposten har gjort Mikkel Damgaards opmærksom på,
at sidste del af hans svar ikke er
korrekt. Som Ugeposten tidligere
har fortalt på baggrund af kommunens egne kontrolrapporter,
har kommunen også krævet tilbagebetaling for ydelser Attendo
har taget sig betalt for, selv om
Attendo aldrig var blevet bedt om
at udføre disse ydelser af kommunen. red.
Ydelser som var
ophørt forblev
allerede i 2015
på Atendos kørelister og blev
dermed faktureret uberettiget,
hvis man skal
tro medarbejdernes egne
beretninger.

Foto:
Jens Berg Thomsen
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Tre tidligere Attendo-medarbejdere
siger nu uafhængigt af hinanden,
at overfaktureringen var bevidst
snyd fra Attendos side.

eller hjælp med personlig pleje. Der kunne være tre ydelser
på en køreliste, men borgeren ﬁk reelt kun hjælp til to af
dem. Men man fortsætter med
at have dem på kørelisterne.
Ofte blev der så bare sat et
nul ud for tiden på ydelsen, så
hjælperne vidste, at den ikke
skulle udføres. Så lignede det,
at de stadig blev udført, hvis
der blev tjekket. Det var den
systematiske måde at få ﬂere
penge på.”
Hvor ofte skete det?
“Det var normalt. Det var
fremgangsmåden. Det var
sådan, man gjorde. Badedagen kunne for eksempel blive rykket, fordi der var travlt.
Så skal borgerne tilbydes et
erstatningsbad inden for tre
dage, men det blev de ikke. Og
tro mig, der blev sendt en regning for badet alligevel.”

Systemets skyld
Da vi her på Ugeposten første gang skrev om overfaktureringen, forklarede Attendo blandt andet, at overfaktureringen skyldtes Gribskov
Kommunes fakturasystem,
hvor man kun fakturerer én
gang om måneden. Ifølge
Anne lægger det system også
op til, at der både bevidst og
ubevidst kunne laves fejl.
“Når der skulle faktureres,
havde man mapper og ringbind med hele alfabetet, hvor
man havde håndskrevet alle

borgere ind. Så sad man hver
måned og gik alle borgerne
igennem. Den borger havde
fået den hjælp så og så mange dage, og den borger havde
fået den hjælp, og det tastede
man så ind i systemet. Men
nogle gange havde medarbejderne måske ikke husket
at skrive, hvis en borger ikke
have fået hjælp.”
“Det betød, at det var et
kæmpe virvar, når der skulle
tælles, hvor mange dage borgerne havde fået de forskellige
ydelser. Hvis fru Jensen havde
været indlagt i seks dage, skulle det jo regnes fra. Men det
skete ikke. Næsten altid endte man med at fakturere for
hjælp i 30 eller 31 dage, selvom man godt vidste, at de ikke
havde fået så mange dages
hjælp,” siger Anne, der også
peger på, at det var chefen på
kontoret, der sagde, at det var
sådan man gjorde.
“Det gjaldt bare om at få
fakturaerne af sted. Uanset
hvordan vi prøvede at sige fra
over for cheferne, ﬁk vi at vide,
at vi ikke skulle blande os.”
Spørger man Helle, er hun
heller ikke i tvivl om, at den
lokale ledelse på de enkelte kontorer var vidende om
fremgangsmåden. Alle tre
kvinder fortæller samstemmende, at de største problemer har været på kontorerne
i Helsinge, Græsted og Vejby,
mens der har været en ’mere

Svar fra Attendo:

“Det kan vi ikke
genkende”
Af Jesper Gisli

SVAR Ugeposten har forelagt
Attendo de tre tidligere medarbejderes udsagn og anklager.
Attendos kommunikationsdirektør på hovedkontoret i
Stockholm, Andreas Koch, svarer på vegne af Attendo i Gribskov Kommune.
“Vi genkender ikke det som
de tidligere medarbejdere
påstår. Vi genkender det ikke.
Fejlfaktureringerne er udelukkende sket på grund af fejl. Intet
andet, og ingen intentioner bag.
Vi kan ikke genkende det de
påstår. Tværtimod har vi arbej-

det langt, langt ﬂere timer end
vi nogensinde har faktureret. Og
så vil jeg også understrege, at vi
også forholder os til, at 94 procent af alle adspurgte i Gribskov
Kommunes egen tilfredshedsundersøgelse svarede at de var
’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’
med Attendo.”
Men hvorfor skulle tre tidligere medarbejdere, uafhængigt
af hinanden, ﬁnde på sådanne
anklager der lyder ens?
”Jeg kan ikke forholde mig
til anonyme citater, men vi er
meget overraskede over det de
siger”.

TIP UGEPOSTEN

Hvad ved du?
redaktion@ugeposten.dk

homogen medarbejdergruppe i Gilleleje’.
“Ledelsen vidste det. Når
man afsluttede en ydelse, ﬁk
man at vide, at det var sådan,
man gjorde. Det var ledelsen,
der sad med faktureringen, og
så gav man besked, når noget
var afsluttet. Og så var beskeden tilbage, at man skulle
lige vente et par dage med
at afmelde det. Vi sætter lige
datoerne et par dage frem, før
vi afslutter den, sagde de.”
Ifølge Helle opstod problemerne også, fordi det var
svært at få kørelisterne til at
hænge sammen.
“Hvis vi havde sygemeldinger, og vi ikke kunne få tingene til at hænge sammen, måtte vi ringe og aﬂyse rengøringer, men det gjorde ikke, at
der ikke blev faktureret, når
man nåede månedens afslutning. Så opkrævede man stadig pengene, selvom vi ikke
havde været derude,” siger
hun.
Hvor tit måtte I gøre det?
“Det var hverdag, at man
holdt ydelserne på. Ofte var
det først to dage før fakturaerne skulle sendes af sted, at
lederen fandt ud af, at hun
hellere måtte gå i gang - og
hun havde måske ikke tiden
til det, fordi hun blev kimet
ned af alle de andre medarbejdere. I stedet for at gå ind
og se, hvilket arbejde der rent

faktisk var lavet, så var det
nemmeste bare at fakturere
for det hele.”
“Lad os sige, at en ydelse blev stoppet den 28. i en
måned, som har 31 dage.
Så venter man med at stoppe den, når der skal faktureres. På den måde får man stadig betaling. Men det var ikke
altid, at man ﬁk pillet ydelsen
af efterfølgende. Så den næste
måned kunne den også blive

Det gjaldt bare om
at få fakturaerne af sted. Uanset
hvordan vi prøvede at sige fra over
for cheferne, fik vi
at vide, at vi ikke
skulle blande os
faktureret. Ofte skøjtede man
bare henover borgerne og så,
at de har så og så mange ydelser. Og så er det det, vi kræver.
Uden at skele til, om de er blevet udført.”
“Jeg sagde til ledelsen, at
jeg syntes, det var forkert.
Man kan ikke tage penge for
noget, man ikke udfører. Men
det skulle jeg ikke koncen-

trere mig om, ﬁk jeg at vide,”
fortsætter Helle.
Helle, Anne og Camilla er
alle enige om, at medarbejderne på gulvet ikke var bevidste
om, hvad der foregik. De havde travlt med bare at passe
deres job.
“Medarbejderne vidste
ofte ikke, når en ydelse var
færdig. De opmærksomme
kom måske og spurgte, om
ikke den skulle fjernes. Men
størstedelen kørte bare skemaet og konstaterede, at der
ingen sårpleje skulle laves og så var det videre. Mange af
medarbejderne var ufaglærte, så jeg tror ikke, de tænkte nærmere over, at Attendo
rent faktisk ﬁk penge, selvom de ikke udførte opgaverne,” siger Helle.
Ugeposten har også været
i kontakt med en medarbejder, der for nylig var ansat hos
Attendo. Hun kørte dagligt ud
til borgere. Og hun bekræfter
den forklaring, som Anne, Helle og Camilla kommer med.
“Jeg oplevede ikke selv ydelser på mine kørelister, der ikke
skulle udføres. Men jeg kom
også hos en lidt speciel type
borgere, som det ville være
svært at lave den slags med.
Men jeg ved, at andre medarbejdere ﬂere gange har fortalt
ledelsen, at en ydelse altså var
afsluttet - og alligevel er den
ikke blevet fjernet. Den blev
ved med at fremgå af deres
kørelister, selv efter de havde
sagt det,” siger Stina, der af
hensyn til sit nuværende job
også er anonym.
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Ældres rengøring i
julen blev aflyst:

Ingen kontrol
af Attendo
Ifølge to borgere har Attendo imod reglerne
aflyst deres rengøringsbesøg uden at give
et erstatningsbesøg. Da udvalgsformand
spurgte ind til sagen, fik hun ét svar af
Gribskov Kommune, mens vi her på
Ugepostens fik et modstridende svar
Af Jeppe Helkov

KRITIK  Det er kun med hjemmesygeplejen, at Attendo har
problemer. Sådan har fortællingen blandt især politikere
været, når de er blevet forelagt den stigende kritik af plejevirksomheden. Men noget
kunne tyde på, at det ikke er
hele sandheden.

I hvert fald fortæller formanden for ældreudvalget,
Betina Sølver (S), at hun for
noget tid siden blev kontaktet
af en borger.
Borgeren fortalte, at hun
havde fået aflyst sin rengøring i helligdagene mellem
jul og nytår. Det lyder måske
ikke så slemt. Men problemerne opstår, fordi Gribskov Kom-

munes regler foreskriver, at
man skal have et erstatningsbesøg inden for fem dage.
“Udsætter leverandøren
udførelsen, skal borgeren tilbydes et erstatningsbesøg
inden for 5 hverdage fra det
planlagte besøg,” siger reglerne ifølge Gribskov Kommunes
jurist, Bodil Lolle.
Men i stedet for at få et erstatningsbesøg, var Attendos besked
til borgeren ifølge Betina Sølver,
at ’sådan var det’ - og der ikke
var noget at gøre ved det.
Og med Gribskov Kommunes serviceniveau, der fastslår,
at borgere skal have gjort rent
hver 14. dag, betyder det, at
borgeren som minimum ikke
fik gjort rent i 28 dage.
“Jeg blev ringet op af en

kvinde, der ikke havde fået
gjort rent. Og det skal man
jo have. Der står i kontrakten med Attendo, at man skal
have erstatningsbesøg. Men
det havde vedkommende
ikke fået. Hun havde ringet til
Attendo, og de havde sagt, at
man ikke fik gjort rent på helligdage mellem jul og nytår.
Sådan var det bare. Og det er
jo ikke rigtigt. Selvfølgelig skal
man have gjort rent. Også selvom det betyder, at Attendo er

nødt til at indkalde ekstrapersonale, fordi et besøg falder på
nogle uheldige dage.”
Hun var ikke blevet tilbudt
noget erstatningsbesøg?
“Nej, hun havde bare fået at
vide, at der var ikke nogen rengøring, når det faldt på en helligdag.
Hvis ens rengøringsdage faldt på
en helligdag, fik man ikke gjort
rent. Sådan var det bare, lød det.”
“Vores serviceniveau foreskriver i forvejen, at man kun får gjort
rent hver 14. dag. Så med det her

vil der gå en måned, og vi ved
alle, hvor mange nullermænd,
der kan komme på en måned.
Det er forfærdeligt. Det er jo ikke
sundt for indemiljøet, at der ikke
bliver gjort rent. Det ved alle. Der
er også noget forebyggelse i det.
Så det er ikke i orden. Det skuffer
mig dybt. Det går ikke, at Attendo lyver over for vores borgere,”
siger Betina Sølver.

Blev aflyst
Ugeposten har også været i
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søg var faldet på en helligdag,
var blevet aflyst på grund af
personalemangel’.
Sagerne med den påståede
manglende rengøring er den
seneste af en lang række, hvor
der bliver sået tvivl om, hvorvidt Attendo nu også leverer
alle de ydelser, som de påstår.
Senest stod tre tidligere medarbejdere frem i Ugeposten og
fortalte, at de blev bedt om at
sende faktura for arbejde, som
ledelsen godt vidste ikke var
blevet udført. Nu kan der tilføjes endnu et kapital til den
fortælling.

Embedsmand:
’Der er styr på det’

kontakt med en borger, der
fast får gjort rent af Attendo. Også hun fortalte, at hendes rengøring i helligdagene omkring jul og nytår blev
aflyst - uden at der var tilbudt
et erstatningsbesøg.
“Jeg fik gjort rent den 18.
december og skulle så have
gjort rent igen den 2. januar,
men dét blev aflyst. I stedet
kom de i slutningen af januar.” siger borgeren, der af hensyn til hendes fremtidige ren-

gøring fra Attendo fremstår
anonymt. Hun understreger,
at hun generelt er rigtig glad
for de Attendo-hjælpere, der
kommer i hendes hjem. Ugeposten har via en kilde også
spurgt en nuværende ansat i
Attendo, om hun oplevede, at
rengøringsbesøg imod reglerne blev aflyst i helligdagene omkring jul og nytår - uden
der blev givet et erstatningsbesøg. Her var beskeden, at ’flere
borgere, hvis rengøringsbe-

Da Betina Sølver i begyndelsen af januar siden blev kontaktet af den utilfredse borger, gik hun videre til den nu
sygemeldte (læs mere på side
20) direktør på området, Mette Bierbaum. Men ifølge Betina Sølver fik hun først et svar
af centerchef Mikkel Damgaards, da Ugeposten begyndte at spørge ind til det den 1.
februar.
“Jeg kontaktede Mette, og
hun ville følge op på det. Men
så hørte jeg ikke noget, før du
spurgte Mikkel Damgaards ind
til det. Han sagde, at der var
styr på det. Jeg forstod på ham,
at kvalitetschef Lone Teglbjærg
havde kontaktet de borgere,
der skulle have rengøringen i
helligdagene. Og det havde de
fået,” siger hun.
Så du fik at vide, at Lone Teglbjærg havde ringet rundt?
“Ja, det var meldingen. Jeg
spurgte Mikkel, om man hav-

de ringet rundt - og det er jeg
helt overbevist om, at han sagde ja til,” siger hun.
Forklaringen er dog en
noget anden, da Ugeposten
spurgte Gribskov Kommune
ind til det. Her var beskeden,
at man for at undersøge sagen
bare havde spurgt Attendo om
’deres procedurer’.

I Attendo udfører vi naturligvis
de indsatser, som
den enkelte borger
har fået visiteret af
kommunen
Eva Kofoed, Attendo
“Sagen blev undersøgt hos
Attendo mht. deres procedure for planlægning af erstatningsrengøring, når den faste
rengøring hos borgeren falder
på en helligdag samt i visitationen om, hvorvidt der var henvendelser fra borgere, der ikke
havde modtaget rengøring.
Attendo oplyser, at alle berørte borgere er tilbudt rengøring
en anden dag, såfremt deres
vanlige rengøringsdag faldt
på en helligdag,” skriver jurist i
Gribskov Kommune Bodil Lolle i en mail til Ugeposten.

Hvor mange borgere har I
kontaktet og hørt, om de har fået
gjort rent i de pågældende dage?
“Der er ikke taget kontakt
til specifikke borgere. Borgere og pårørende har som vanligt kunnet kontakte visitationen eller Hotline. Der er ingen
henvendelser kommet.”
Kender I til, at borgere ikke
skulle have fået gjort rent?
“Administrationen har ikke
modtaget henvendelser fra
borgere, der ikke har fået gjort
rent over julen/nytåret,” skriver Bodil Lolle videre.
Hos Attendo afviser viceregionschef, Eva Kofoed, at man
har aflyst rengøring.
“I Attendo udfører vi
naturligvis de indsatser,
som den enkelte borger har
fået visiteret af kommunen.
I forhold til planlægning af
rengøring arbejder vi ud fra
kommunens servicebeskrivelser, hvor der bl.a. står, at ’Falder det aftalte tidspunkt for
udførelsen på en helligdag,
skal borgeren have tilbud
om at modtage indsatsen en
anden dag’. Når vi nærmer os
en periode med helligdage fx
jul og påske, kontakter vi de
borgere, hvis rengøring falder på en helligdag, og tilbyder en anden dag for rengøring. Vi vil meget gerne imødekomme borgerens ønsker
til, hvornår erstatningsrengøringen udføres. En sjælden gang kan det være svært,
da vi i hjemmeplejens samlede planlægning også må tage
de nødvendige faglige hensyn. Vores planlæggere gør
et stort arbejde for at få alle
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ender til at nå hinanden, og
det lykkes stort set altid. Alle
indsatser er dokumenteret i
kommunens omsorgssystem,
Nexus,” skriver hun i en mail
til Ugeposten.

Svar fra kommunen
“Jeg har desværre ikke mulighed for at kommentere enkeltsager, men vil opfordre til, at
man som borger tager kontakt til os, såfremt man ikke
er tilfreds med hjælpen, eller
hvis man har særlige ønsker til
planlægningen. Vi er kun interesserede i, at alle er tilfredse
med den service, vi yder,” slutter hun.
Ugeposten har hos Gribskov Kommune søgt aktindsigt
i, om Attendo har faktureret
for rengøringsbesøg i helligdagene omkring jul og nytår men har fået afslag.
“Du anmoder om aktindsigt i FAKTURA, som Gribskov Kommune har modtaget fra Attendo for dagene
25. og 26. december - og den
1. og 2. januar. Jeg kan – som
det fremgår af det vedhæftede faktureringsgrundlag –
ikke give dig en faktura, der
viser hvilke ydelser Attendo har leveret hhv. d. 25. og
26. december og den 1. og 2.
januar. Det skyldes, at kommunens leverandører afregnes i døgnpriser for hver dag,
borgeren er visiteret til ydelsen. F.eks. skal rengøring leveres hver 14. dag, men leverandøren afregnes med 24,86 kr.
pr. døgn borgeren er visiteret
til ydelsen,” skriver Bodil Lolle
som begrundelse.
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Indkalder Attendo til krisemøde:

’Det bliver ikke bare en
sludder for en sladder’
Af Jeppe Helkov

kræver svar  Krisemøde. Det
havde kommunaldirektøren i
Gribskov Kommune mandag
indkaldt Attendo til. Mødet blev
holdt efter Ugepostens redaktionelle deadline. På dagsordenen
var de beskyldninger, som tre
tidligere medarbejdere i sidste
uge stod frem med her i avisen.
Her fortalte de tidligere
medarbejdere, at de i deres tid
hos plejefirmaet oplevede, at
Attendo bevidst tog penge for
opgaver de ikke havde udført.
Og de beskyldninger er altså
så alvorlige, at Attendo mandag skulle stå skoleret på kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen kontor.
“Vi vil stille dem nogle
spørgsmål i forhold til den
problemstilling, som I bragte i
tirsdags. Jeg håber, vi får nogle svar fra ledelsen i Attendo på
nogle af de kritikpunkter, der
er rejst. Ellers vil vi bede om
at få en skriftlige redegørelse, hvis ikke de kan svare på
mødet,” siger Holger Spangsberg Kristiansen.
Hvis Attendo fortæller dig, at
de ikke har snydt. Hvordan vil du
så udfordre det?

”Det er da også en udfordring.
Det er svært at bevise og dokumentere, og det er heller ikke lettere, når det er tre anonyme kilder, der ikke vil stå frem. Det vil
alt andet lige være stærkere, hvis
der er nogen, der vil stå frem med
det her. Men vi synes dog, at kritikpunkterne har en karakter,
der gør, at vi er nødt til at gøre et
forsøg på at følge op på det.”

’Ikke blevet informeret om’
”Det bliver ikke bare en sludder for en sladder. Vi vil have
svar på de spørgsmål, der bliver stillet. Hvis ikke de kan svare direkte, vil vi bede om at få
skriftlige svar bagefter.”
Kvalitets- og udviklingschef Lone
Teglbjærg blev advaret om det her i
2015. Vidste du noget om sagen, før
Ugeposten beskrev om det?
“Det er ikke noget, jeg er blevet informeret om. Men det er
selvfølgelig noget af det, vi vil
følge op på. Det er interessante
spørgsmål at stille til Attendo.”
”Men det er kommet videre til centerchef og direktør, så
vidt jeg husker. Der har man
vurderet sagen på daværende
tidspunkt. Og jeg mener, at der
også politisk blev orienteret
om det. Men igen må jeg bare

sige, at jeg er meget bekymret
i forhold til den kritik, og det
er også derfor, jeg har bedt om,
at vi skal have et møde, hvor vi
stiller de her spørgsmål.”
Har I med jeres systemer overhoved mulighed for at undersøge, om Attendo f.eks. giver frøken
Pedersen det bad - eller den sårpleje, som de påstår?
”Vi visiterer til en sårpleje,
men vi er ikke ude ved borgeren. Og vi ved af gode grunde
ikke, hvornår såret er tilstrækkeligt helet til, at man ikke
længere skal have honorar for
at udføre det. Det er klart, hvis
man vil snyde med det, så kan
man snyde med det.”
Direktøren for social- og sunhedsområdet i Gribskov, Mette
Bierbaum, er langtidssygemeldt.
Jeg talte med hende en tirsdag for
en måneds tid siden, hvor jeg søgte aktindsigt i Attendos overfakturering på 13,4 mio. kr. Om mandagen sygemeldte hun sig. Er det
bare et tilfældigt sammenfald?
“Jeg kan bekræfte, at hun
er sygemeldt, og at jeg er fungerende direktør for Social og
Sundhedsområdet i øjeblikket. Der er ingen sammenhæng mellem sygemeldingen
og Attendo-sagen.”
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Også byrådspolitikere
blev advaret i 2015

I sidste
uge kunne
Ugeposten
fortælle, at
medarbejdere og
administrationen i 2015
blev advaret
om fusk. Nu
viser det sig,
at også politikerne blev
advaret.

“Nu som dengang mener jeg, at kommunen bør politianmelde Attendo
for bedrageri,” siger forhenværende borgmester Jan Ferdinandsen
Af Jesper Gisli

Det var åbenbart ikke kun
embedsfolkene i administrationen på rådhuset der i 2015
blev advaret om fusk med
køresedler og bevidst overfakturering fra plejeﬁrmaet
Attendo.
Også ﬂere byrådspolitikere
blev advaret af Attendos egne
medarbejdere.
I efteråret 2015 var en række
Attendo-medarbejdere således
til møde med social- og sundhedsudvalgsmedlem Pia Foght
(S) og byrådsmedlem Jan Ferdinandsen (Kons) på sidstnævntes kontor i Gilleleje. Et møde
der i dag står tydeligt i begges
erindring.
“Jeg kan huske, at mødet var
på Pias foranledning, og jeg
kan tydeligt huske, at det var
rystende det de kunne fortælle
om organiseret og systematisk
snyd. Og nu, over to år senere,
kan jeg så læse i Ugeposten, at
de samme ting kommer frem,
igen. Hvis det står til troende det
I skriver i avisen, så er det bedrageri. Nu som dengang mener

“Jeg synes egentlig at jeg var
ihærdig dengang. Holdt flere
møder, og stillede mange
spørgsmål til administrationen.
Men jeg kan da godt se nu, at
jeg måske burde have været
endnu mere ihærdig. Set i
bakspejlet”, siger socialdemokraten
Pia Foght, der allerede i 2015
blev advaret om fusk og
bevidst overfakturering af
Attendos egne
medarbejdere. Foto:
Jens Berg Thomsen.

For Gribskovs forhenværende borgmester Jan Ferdinandsen (Kons) er
der ingen tvivl; Kommunen bør melde
Attendo til politiet for bedrageri.
Arkivfoto: Jan F. Stephan.

jeg, at kommunen bør politianmelde Attendo for bedrageri, og jeg forstår slet ikke hvorfor
kommunen ikke allerede i sidste byrådsperiode har igangsat
en undersøgelse af hele sagen.
Det er jo ikke nyt”, siger Jan Ferdinandsen til Ugeposten.
Men hvad gjorde I dengang i
2015 da I selv blev advaret på
mødet?

“Dengang var jeg rystet. ’Det
kan ikke være rigtigt’, tænkte
jeg. Jeg var fortørnet. Jeg var
bare menigt medlem i byrådet
i perioden efter jeg var borgmester. Jeg sad på en plads i
skoleudvalget, og ikke andet,
så jeg havde ikke den store
indﬂydelse. Men vi aftalte, at
Pia (Foght, red.) skulle gå videre med det i Social- og Sundhedsudvalget. Og jeg kan også
huske at Pia tog fat i sagen, og
hun holdt ﬂere møder med
Attendos ansatte efterfølgende. Jo, hun gik efter sagen, og
så var den i gode hænder, og
det var min klare opfattelse,

at den blev fulgt til dørs”, fortæller Jan Ferdinandsen til
Ugeposten.
Den opfattelse havde Pia
Foght også indtil Ugepostens
artikler i denne uge.

Talte med embedsmænd
“Jeg gik til administrationen med
påstandene fra mødet i 2015, og
vurderingen hos mig var dengang, at tingene var okay. Det
var min klare vurdering efter at
administrationen havde undersøgt hvad der var op og ned,”
siger Pia Foght til Ugeposten.
Men stort set det samme kommer
for en dag nu, over to år senere.
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Så var tingene vel alligevel ikke
okay?
“Jeg synes egentlig at jeg
var ihærdig dengang. Holdt
ﬂere møder, og stillede mange spørgsmål til administrationen. Men jeg kan da godt se
nu, at jeg måske burde have
været endnu mere ihærdig. Set
i bakspejlet.”
Har du tillid til at administrationen har gjort deres arbejde
godt nok, når nu det viser sig, at
alt alligevel mildest talt ikke var
okay, over to år senere?
“Ja! Jeg har fuld tillid til
administrationen. Dengang
var jeg en del af det politiske mindretal og var ikke formand. Jeg blev dysset ned politisk og kunne ikke gøre mere
end jeg gjorde. I dag er jeg ny
social- og sundhedsudvalgsformand, og det er vigtigt for
mig at etablere et godt samarbejde med administratio-

nen og alle embedsmændene. Men, jeg er da blevet mere
skærpet opmærksom på hvad
jeg spørger om, hvordan jeg
spørger, at jeg skal stille mere
skarpe spørgsmål, og hvordan
jeg skal følge op.
Hånden på hjertet... Tror du at
embedsfolkene har handlet på
egen hånd, siden du har fået en
masse svar der har gjort dig tryg,
og det så viser sig, at situationen
er den samme nu som i 2015.
“Nej, det tror jeg bestemt
ikke. Det kan jeg ikke tro. Det
er meget dygtige embedsfolk
vi har siddende, og jeg har tillid til, at de udelukkende agerer ud fra et politisk mandat.
Det politiske mandat de har
fået. Og intet andet.”
Og det har du tillid til at de udelukkende har handlet ud fra?
“Ja. Det skal de”, siger Pia
Foght til Ugeposten.
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Lad roen sænke sig over
hjemmesygeplejen - vi har brug for jer
“Vi har brug for jer alle til fortsat at
levere høj kvalitet i sygeplejen, som
I gør nu, også efter 1. maj”, skriver
Pernille Kromann Sams i dette debatindlæg rettet mod Attendos sygeplejersker. Pressefoto.

Af Pernille Kromann Sams,
Nytgribskov. Næstformand i
social- og sundhedsudvalget,
samt næstformand i ældre- og
omsorgsudvalget

Den indtil nu udliciterede sygepleje hjemtages fra 1. maj til kommunale hænder. Dermed ses de første konsekvenser af ’Attendo-skandalen’ som Ugeposten har beskrevet siden i sommers, hvor 91-årige Agnes Jensen døde som følge af fejlbehandling.

Gribskov Kommune fyrer Attendo
Den udliciterede sygepleje hjemtages fra Attendo til kommunale
hænder pr. 1. maj
Af Jesper Gisli

ATTENDO-SKANDALEN: Torsdag
kl.14.00 blev sygeplejersker og
assistenter tilknyttet plejefirmaet Attendo informeret: Fra
1. maj hjemtages hjemmesygeplejen fra Attendo til Gribskov Kommune i en regulær
virksomhedsoverdragelse, og
dermed skal sygeplejersker
og andet personale tilknyttet

hjemmesygeplejen have ny
arbejdsgiver.
Hjemtagelsen af sygeplejen sker efter ugers forhandlinger mellem Gribskov Kommune og det svenske plejefirma Attendo oven på en række dårlige sager og en lang,
massiv kritik af Attendo. Kritik der for alvor opstod efter
nyheden om 91-årige Agnes
Jensen der sidste år døde som

følge af fejlbehandling. Siden
er den ene sag efter den anden
kommet for en dag, og tålmodigheden blandt politikerne
i Gribskov Byråd er altså nu
sluppet op. Det er således et
enigt byråd der bakker op om
virksomhedsoverdragelsen på
hjemmesygeplejedelen.
Attendo vil fortsat varetage andre udliciterede opgaver
såsom hjemmepleje.

DEBAT Der har, de seneste mange måneder, været et enormt
pres på jer medarbejdere der i
dag arbejder i Attendo og pr. 1.
maj virksomhedsoverdrages til
Gribskov kommune.
Nogle har oplevet sig
udskældt, chikaneret og er
blevet ekstremt eksponeret i
pressen, hvor alle har haft en
mening om den arbejdsplads,
I har været en del af de seneste år.
Prikken over i’et blev at I
kunne læse om jeres fremtid,
som breaking news på Ugepostens Facebookside. Et indlæg der kommer som følge af
et læk i kommunen, fra hvem
er uvist.
At det skaber en følelse af
mangel på respekt er klart –
men intet kunne være længere
fra sandheden.
Vi har brug for jer alle til
fortsat at levere høj kvalitet i
sygeplejen, som I gør nu, også
efter 1. maj.
Vi har tillid til jer og den faglighed I hver dag går på arbejde med og den omsorg I udviser overfor borgerne.
Jeg ved at administrationen
og den nye ledelse i Plejegribskov lægger stor vægt på at I alle

skal opleve at blive medinddraget i overdragelsesprocessen, og skabe mulighed for at
I kan få medindflydelse på den
dagligdag I pr. 1. Maj skal have
i kommunalt regi.
Medinddragelse kan foregå på mange niveauer, det kan
blandt andet handle om timeantal, mødetider, mm for at få
balance mellem arbejdsliv og
privatliv.
Det kan også handle om
arbejdsgange, hvor det er vigtigt at lytte til jeres erfaringer

for hvad fungerer godt i dag og
hvad skal vi derfor tage med,
hvad skal vi efterlade og hvor
skal vi udvikle?
Vi har alle det samme mål
– vi skal skabe en rigtig god
arbejdsplads, med et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø,
med faglige udviklingsmuligheder og hvor I er med til at
levere sygepleje af høj kvalitet, der er med til at skabe livskvalitet for borgeren og deres
pårørende.
En arbejdsplads, hvor der er
tid til opfølgning, til dialogen,
til omsorgssamtalen, til de terminal forløb, til den forbyggende indsats og til at yde den
værdige ældrepleje.
Fra politisk side skal der
lyde jer en stor tak for den
stor indsats I hver dag yder for
vores borgere – jeg glæder mig
til at få jer endnu tættere på pr.
1.maj.

LÆS MERE PÅ SIDE 24
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Borgmester Anders Gerner Frost erkender, at det vil koste ekstra penge at hjemtage hjemmesygeplejen. Men det er den
eneste mulighed, når man ser på Attendos nuværende problemer, lyder det. Foto: Jens Berg Thomsen

Borgmester om Attendo-fyring:

’Vi er nødt
til at hæve
niveauet’
Hjemmesygeplejen skal fremover varetages af Gribskov
Kommune. Det bliver en dyrere løsning, men ifølge
borgmester Anders Gerner Frost er der ingen vej udenom
Af Jeppe Helkov

AMBITIONER Fra 1. maj er hjemmesygeplejen i Gribskov tilbage på kommunale hænder. Det
har et enigt byråd besluttet. Og
ifølge borgmester Anders Gerner Frost var den beslutning
den eneste udvej på den tilspidsede situation.
Det fortalte han mandag,
da han var sat stævne i Ugepostens sofa til en livedebat på
Facebook.
“Vi lavede Danmarkshistoriens største udbud. Og det har,
som I også har påpeget i jeres
avis, givet forskellige udfordringer. Et enigt byråd har nu
besluttet, at den her opgave
skal tages hjem. For mig handler det om, at vi har nogle borgere, der skal føle, at det er
trygt at blive ældre i kommunen. Men det handler også om,
at vi har nogle medarbejdere,
hvor det er rigtig hårdt at køre
rundt i en Attendo-skjorte og
lave sygeplejeopgaver, når der
er så meget fokus på, at det er
svært for Attendo at løse opgave,” siger han og fortæller, at
der generelt har været store
problemer med hjemmesygeplejen i Gribskov.
“Hvis vi skal være fuldstændig ærlige, er det et område,
der har givet problemer i rigtig
mange år. Det skal man huske.
Da det var kommunalt, var der
også problemer. Det handler
om at have et stort beredskab.
Man skal have faglærte sygeplejersker. Det er ikke ’bare’ at
tage ud og få en borger ud af
sengen. Det kan være komplicerede sygeplejeopgaver.”
“Men når der har været så
mange sager, er vi som kommune forpligtet til at spørge

os selv, om Attendo kan løse
opgaven. Eller om det vil være
bedre at hjemtage den. Og det
er vi blevet enige om. Vi, politikere, og administrationen
vil gøre alt for, at vi får lavet
en ordentlig virksomhedsoverdragelse, hvor vi giver de
medarbejdere, der i dag arbejder for Attendo, lyst til at blive.
Samtidig skal vi styrke hjemmesygeplejen, så man kan
være tryg som ældre borger i
kommunen.”

Sårbare
Hvorfor er vi endt med at få så
store problemer på området?
“Jeg tror, vi er endt her, fordi
det har gjort os sårbare, at vi
sendte en så stor del af plejeopgaverne i udbud. Mange fik
priser, og man blev hædret, fordi vi havde været modige som
kommune. Og det er klart, at
medaljen var, at vi havde sparet nogle penge. Bagsiden af
medaljen er så nok den, jeg og
det nye byråd har overtaget nu.
En så stor og kompleks opgave
kan give nogle udfordringer.
Det er det, vi har set gennem
de seneste år.”

Vi lavede
Danmarkshistoriens største
udbud
Anders Gerner Frost

Vi har beskrevet, hvordan medarbejderne har skullet arbejde ud
fra kørelister, der slet ikke hænger
sammen. Det er bare ét eksempel
på, at Attendo måske har strammet skruen lidt for meget. Hvad
tænker du om det?
“Det tror jeg er fuldstændig korrekt. Det er også derfor,
jeg siger, at Attendo selvfølgelig har et kæmpe ansvar for,
at den her opgave ikke er løst.
Når man som virksomhed går
ind og byder på en opgave, har
man et ansvar for, at man rent
faktisk også kan løse den opgave,” siger Anders Gerner Frost,
der fortæller, at en hjemtagelse af sygeplejen betyder, at der
skal findes flere penge frem fra
kommunekassen.

Ikke enkelt
“Der er ikke nogen enkel løsning på det her. Heller ikke
for os. I første omgang kan
vi måske få økonomien til at
passe i 2018, så der skal nok
ikke udskrives en check nu og
her. Men vi ved, at fra 2019 og
frem så bliver det her dyrere og de penge vi sparrede i første omgang, kommer vi til at
betale igen. Så min vurdering
er, at den her opgave har været
drevet for billigt. Det har ikke
kunnet lade sig gøre.”
Gribskov Kommune er den
kommune i landet, der bruger
færrest penge pr. borger over 65
kr. Kan man ikke sige, at Attendo er blevet syndebuk for jeres
manglende ambitioner på det
her område?
“Man kan i hvert fald sige,
at det store udbud, der blev
udført, har givet nogle alvorlige knaster. Det kom valgkampen også til at bære præg af. Jeg
tror, at mange havde forventet,

Det er meget
muligt, at man
kunne have gjort
tingene anderledes tidligere, men
det vigtige for mig
er, at vi handler
og laver en fælles
aftale med Attendo, så vi ikke skal
bruge tid og penge
på, at jurister skal
snakke frem og
tilbage
Anders Gerner Frost
at børneområdet ville tage hele
scenen. Men det blev ældreområdet. Det tror jeg skyldes,
at vi ligger så lavt som vi gør.
Folk har spurgt, om vi kan være
bekendt, at man går på arbejde og betaler skat hele sit liv og tænker, at det gør man, fordi man så ved, at der er nogen,
der passer på én, når man bliver ældre. Men når man så bliver ældre, får man at vide, at der
ikke er råd. Det tror jeg rammer
os alle sammen, og det er det, vi
handler på nu. Vi kommer til at
bruge flere penge på ældrepleje

over de næste år. Vi er nødt til at
hæve niveauet.”
En af jeres leverandører, BM
Pleje, skriver, at det er ærgerligt,
at der ikke allerede blev lyttet, da
der i 2015 blev sagt, at 30 kr. om
dagen er umuligt at drive sygepleje for. Har de en pointe?

Har ansvar
“Når man som Attendo går ud og
byder på en opgave, må vi gå ud
fra, at det, de tilbyder, også kan
lade sig gøre. Ellers er det dårligt
købmandskab. Leverandørerne har et ansvar for, at når man
byder på en opgave, skal det også
kunne hænge sammen. Gribskov
Kommune har også et ansvaret,
og det er også derfor, vi handler
nu. Som politikere har vi ansvaret
for, at budgetterne hænger sammen, men som leverandør skal
man også give en pris, der er realistisk. Og det er ikke sket. Det er
det, vi ser nu.”
Men én ting er, at Attendo
byder. En anden ting er, at I siger
ja til det tilbud, der lyder for godt
til at være sandt.
“Helt enig. Det ansvar må
vi tage som politikere. Det
er hverken et administrativt
ansvar eller Attendos. Vi er
valgt til byrådet for at tage det
ansvar. Derfor er jeg også glad
for, at det er et samlet byråd,
der har besluttet det her.”
Betyder
hjemtagelsen,
at der skal ansættes flere i
hjemmesygeplejen?
“Ja, det er mit bedste bud. På
den politiske front er det fagudvalgene, der kommer til at
sidde og have med det at gøre.
Lige nu skal administrationen
i gang med at starte en hjemtagelsesproces og en ordentlig overdragelse af de medarbejdere, der er ansat i Atten-

do. Jeg håber, vi kan tilbyde at
være en attraktiv arbejdsplads.
En af måderne vi kan være det,
er at sygeplejerskerne føler, at
vi prioriterer området. Der vil
en opnormering være en del
af det.”
Hvor kommer pengene til det
fra?
“Det er et godt spørgsmål.
Det er næste kapitel i historien. Nu har vi taget en beslutning. Næste del er, at der skal
bruges nogle penge. Det må vi
prioritere.”
Der har været Agnes-sagen
og andre skræk-eksempler. Kan
du med den her hjemtagelse sige,
at borgerne nu kan være mere
trygge?
“Det, jeg kan sige, er, at alt
den dårlige omtale i hvert fald
ikke har givet tryghed. Og det
er vores ansvar at gøre alt for
at skabe tryghed. Jeg tror på,

Når man som
Attendo går ud
og byder på en
opgave, må vi
gå ud fra, at det,
de tilbyder, også
kan lade sig gøre.
Ellers er det dårligt
købmandskab
Anders Gerner Frost
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Kommunens økonomi
er på katastrofekurs
“Gribskov Kommune kommer under administration om 1½ år hvis ikke vi trækker
i nødbremsen nu”, siger borgmester Anders Gerner Frost til Ugeposten
Af Jesper Gisli

at når vi hjemtager hjemmesygeplejen og prioriterer det
økonomisk, kan man være
mere tryg, hvis man får brug
for hjælp. Men jeg er desværre også helt sikker på, at der
vil komme dårlige sager. Vi
har med mennesker at gøre,
og derfor kan der ske fejl. Det
handler også om, at Gribskov
Kommune på det område er
en virksomhed, som har nogle
budgetter, de skal holde.”
Hvis vi ser på Attendo-historikken, er der allerede i 2014-tilsynet problemer. De har fået to røde
påbud, der er et gult påbud - og
der er Agnes-sagen. Har I i Gribskov Kommune været gode nok til
at skride ind over for de her problemer og få dem begrænset?
“Jeg har oplevet, at politikere og embedsmænd har
handlet på de sager, der har
været. Men præcis, som da
Pleje Gribskov drev hjemmesygeplejen, har der været
sager, der har givet anledning
til problemer og en ulykkelig
situation for nogle borgere.
Det er det, jeg siger, jeg ikke
kan garantere ikke kommer
til at ske igen. Men jeg føler,
at både politikere og administration har handlet.”

Ikke i maskinrummet
“Jeg synes også, vi har forsøgt at
holde en god dialog med Attendo om de problemer, der har
været. Jeg hører også administrationen sige, at Attendo har
prøvet at løse de problemer,
der har været med hjemmesygeplejen. Så er det klart, at der
er en masse detaljer, som vi alle
af gode grunde ikke kan vide
noget om. Jeg har ikke siddet i
maskinrummet de seneste fire
år, men det gør jeg nu. Og nu

tager jeg ansvar og siger sammen med hele byrådet, at vi er
nået et niveau, hvor vi er nødt
til at finde en anden løsning
med hjemmesygeplejen.”
“Det er meget muligt, at
man kunne have gjort tingene
anderledes tidligere, men det
vigtige for mig er, at vi handler
og laver en fælles aftale med
Attendo, så vi ikke skal bruge
tid og penge på, at jurister skal
snakke frem og tilbage.”

Trækker på smilebåndet
Hvis man ser på Attendo selv, så
kan de stort set aldrig genkende
kritikken, når vi går til dem. Torsdag sendte de også en pressemeddelelse ud, hvor de igen siger, at
overfaktureringen på 13,4 mio.
kr. skyldes ’usamarbejdsdygtige it-systemer’ fra kommunen.
Hvad synes du om deres retorik i
alt det her?
“Jeg må bare tage til efterretning, at vores andre leverandører godt kan finde ud af det
faktureringssystem. Jeg trækker en smule på smilebåndet,
for det er ikke det, vi hører fra
de andre leverandører. Det er
selvfølgelig Attendos ansvar,
og den slags skal en stor virksomhed som Attendo også
have styr på.”
Hvad kommer det til at koste
at hjemtage hjemmesygeplejen?
“Det har jeg ikke noget overblik over endnu. Jeg er optaget af, at fagudvalgene arbejder med, hvordan vi kan gøre
arbejdspladsen endnu mere
attraktiv, så medarbejderne i
Attendo har lyst til at blive hos
os. Hele den proces kommer til
at give et billede af, hvor prisen
kommer til at ligge - og om vi
får en ekstraregning allerede i
2018.”

BUDGETÅBNING  I et live-interview på Ugepostens facebookside i går mandag afslørede
borgmester Anders Gerner
Frost, at han vil genåbne kommunens nuværende budget.
En drastisk og sjælden handling, men nødvendig, siger
borgmesteren til Ugeposten.
Underbudgettering på cirka
50 millioner kr. om året, og svigtende indtægter betyder i følge
borgmesteren, at der mangler
150-200 millioner kroner i den
kommunale økonomi.
“Og det er meget alvorligt.
Gribskov Kommune kommer
under administration om 1½
år hvis ikke vi trækker i håndbremsen nu. Det er et faktum,
og den sørgelige sandhed vi
kan se efter vi sammen med
administrationen har foretaget et grundigt kasseeftersyn.
Derfor skal der handles nu, og
det bliver der”, siger Anders
Gerner Frost til Ugeposten og
fortsætter.
“På mandag foreslår jeg
økonomiudvalget, at vi genåbner budgettet for at trække ting ud der her og nu kan
spare os penge. Men vi kan
slet, slet ikke hente alle pengene i det nuværende budget.
Det bliver over de næste fire år,
at vi skal hente det tabte ind”,
understreger Anders Gerner
Frost til Ugeposten.

Skattestigninger
Effektiviseringsbesparelser
dels ved langt bedre og fælles udnyttelse af de kommunale bygninger hele døgnet,
og dels byudvikling i Helsinge
Nord og i Gilleleje skal i følge
borgmesteren være to af flere
håndtag at dreje på for at vende økonomien på både kort og
på langt sigt. Men også skattestigning er i spil.

Vejen mellem Græsted og Gilleleje
bliver ikke bygget lige med det
samme. Det er ifølge borgmester Anders Gerner Frost konsekvensen
af, at der mangler penge i kommunekassen. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

så genåbnes på først økonomiudvalgsmødet og senere på
førstkomende byrådsmøde.
“Men at sætte skatten op skatterne. En af de ting borgskal være den sidste mulig- mesteren uden at blinke kan
hed vi tager i brug. Men det pege på kan tages ud af budkan blive en mulighed, og jeg gettet for at spare penge her
tror ikke, at vi kan undgå det. og nu, er etableringen af vejen
En halv procent i skattestig- mellem Græsted og Gilleleje.
“Det ser da meget godt ud,
ning vil give cirka 60 millioner kroner om året, og så er vi at man op til en valgkamp
i hus. Men, det
kører ud og
kræver så at vi
sætter et flot
får lov til det af
skilt op der forministeren. Det
tæller, at der
skal vi tale med
kommer en vej,
ministeriet om
når man ikke
når eller hvis
har budgettevi beslutter at
ret rigtigt. Det
tidligere flertal
hæve skatten.
har sat 80 milNu skal vi tale
lioner kroner
sammen i flertalsgruppen
af i budgettet,
og i byrådet, og
men enhver
så må vi jo forved, at den
handle om alt.
koster mindst
Og alt er i spil,
120 millioner.
det må jeg bare
Det er vist det
sige. Det bliver
man kalder for
et valgbudget.
det nødt til at
Den vej udskyvære, når vi er
des nu, for med
i denne situden økonoation”, siger
Anders Gerner Frost
miske situatiAnders Geron kan enhver
ner Frost, der
henviser til, at Halsnæs senest jo se, at det er der ikke penge
har fået lov til at hæve skatten til, og slet ikke de ekstra penge
uden at blive straffet af staten, der ikke er budgetteret med”,
der som reglerne ellers fore- siger Anders Gerner Frost med
skriver, tager størstedelen af ét konkret eksempel på hvad
provenuet som straf, når kom- han vil anbefale at hive ud af
muner fra tid til anden hæver det nuværende budget der alt-

På mandag
foreslår jeg
økonomiudvalget, at vi genåbner budgettet for
at trække ting ud,
der her og nu kan
spare os penge.

Kim Valentin har ansvaret i
den sidste ende
“Ansvaret ligger jo altid hos
det siddende flertal, og det er
jo det siddende flertal fra sidste byrådsperiode. Og så ligger det også hos det samlede
byråd og hos alle dem som har
siddet i byrådet i sidste valgperiode. Ansvaret ligger jo i,
at der ikke er nogen af os som
har haft kraft til at sige, at den
økonomiske politik der blev
ført i sidste valgperiode ikke
var visionær. Der blev ikke sparet op. Der blev ikke investeret.
Likviditeten blev halveret, og
kassebeholdningen blev mere
end halveret på fire år. Og det
er jo et samlet byråds ansvar.
Vi er selvfølgelig nogen, der
har været ude at sige det som
oppositionspolitikere igennem sidste valgperiode, så
derfor er ansvaret selvfølgelig
hos den afgående borgmester,
Kim Valentin. Men det er jeg
egentlig ikke så optaget af. Jeg
er optaget af, at jeg lytter mig til,
at der er byrådspolitikere i et nyt
byråd, der gerne vil være med til
at skabe et Gribskov, der bliver
bedre, og derfor håber jeg selvfølgelig også at det er et byråd
der kan samles omkring at vi
får en bedre økonomi i vores
kommune fremadrettet”, siger
Anders Gerner Frost om placeringen af ansvaret for den dårlige økonomiske situation.

Kim Valentin:

“Det kan være en stor
opgave for en ny borgmester
at overskue opgaven”

“Og så bliver der nu brugt 40 mio. kr.
til ældreplejen, som jeg kan høre at
Anders ikke har fundet andre steder.
Så er det jo klart at kassen hurtigt
bliver tom”.

KOMMENTAR  Kim Valentin
giver ikke meget for Anders
Gerner Frosts udmeldinger om
genåbning af det kommunale
budget, vedtaget af Venstre,
Konservative og Dansk Folkeparti i 2017.
“Det kan være en stor
opgave for en ny borgmester
at overskue opgaven med
at få et budget til at hænge
sammen , men jeg og resten
af byrådet skal selvfølgelig nok hjælpe til. Lige nu er

jeg glad for at jeg ikke brugte alle de penge som Anders
og Bo ellers gerne ville have
haft mig til i mine fire år som
borgmester. Anders må til at
arbejde lidt hårdere for tingene end han ellers har været
vant til - sådan er det at være
borgmester. Det er alt for let at
bare hæve skatten. Vi må arbejde hårdt for at finde pengene
andre steder. Det er jo borgernes penge”, skriver Kim Valentin i en mail til Ugeposten.

“Anders er startet sin periode med at sætte honorarerne
op for byrådet med 40 %. Der
skulle han måske have tænkt
sig lidt bedre om. Og så bliver
der nu brugt 40 mio. kr. til ældreplejen, som jeg kan høre at
Anders ikke har fundet andre
steder. Så er det jo klart at kassen hurtigt bliver tom. Men
jeg skal som sagt nok hjælpe
ham,” skriver Kim Valentin til
Ugeposten.
                Gisli
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Konservative ønsker en uvildig undersøgelse
af Attendo-skandalen
Debatindlæg df Trine Egetved og
Jesper Behrensdorff, Konservative


I sidste uge blev det offentliggjort, at Gribskov Kommune
havde indgået en aftale med
Attendo om at overtage de
opgaver som omhandler sygeplejen i vores kommune.
Det Konservative Folkeparti
har, siden udfordringerne blev
synliggjort for os i sommeren
2017, hele tiden arbejdet for
og støttet op omkring en løsning, som den, der nu er ved at
falde på plads. Og vi har holdt
fast i at vi skulle løse dette som
et samlet Byråd. Både før og
efter valget.
Det er derfor meget beklageligt, at det i torsdags ikke
lykkedes formanden for ældreudvalget at holde tand for tunge og vente med at udtale sig
til Netavisen Gribskov indtil
medarbejderne var orienteret.
Det må have været en hård
proces for Attendos medarbejdere, at være vidne til og stå
midt i den offentlige gabestok,
som vi har set - specielt sidste
efterår. Vi har hørt historier
om medarbejdere, som er blevet overfuset, mens de har forsøgt at passe deres arbejde. Og
det er på ingen måde acceptabel opførsel.
Nu er virksomhedsoverdragelsen så snart en realitet.
Det Konservative Folkeparti
vil fortsat arbejde konstruk-

“Det Konservative Folkeparti ønsker, at vi kommer helt til bunds i historikken på alt omkring merfakturering, kørelister
osv. Som sagen har udviklet sig, så er det temmelig chokerende at vide, at flere fremtrædende politikere allerede for 3
år siden vidste, at der var problemer med køresedler, men ikke oplyste deres kollegaer i Byrådet om det”, skriver Jesper
Behrensdorff og Trine Egetved i dette indlæg om Attendo-sagen. Arkivfoto.

tivt på, at vi får fokus på kvaliteten i vores sygepleje, og at vi
får taget rigtig godt hånd om
de medarbejdere, som fortsat
skal levere sygepleje til vores
borgere i kommunen.
En virksomhedsoverdragelse er ikke noget der klares med
et snuptag, og vi vil fortsat
opfordre til politisk ro på denne helt essentielle og ekstremt
vigtige sag. Vi vil også opfordre til at udvalgsformænd og

næstformænd arbejder på de
interne linjer i tæt samarbejde
med deres respektive udvalg
i stedet for at lægge forhandlingsoplæg ud i pressen.
De næste mange måneder
kommer til at kræve at alle holder tungen lige i munden og
arbejder koncentreret for borgerne, som er det man er valgt til.
Når det så er sagt, så ønsker
Det Konservative Folkeparti, at
vi kommer helt til bunds i histo-

rikken på alt omkring merfakturering, kørelister osv. Som
sagen har udviklet sig, så er det
temmelig chokerende at vide,
at flere fremtrædende politikere allerede for 3 år siden vidste,
at der var problemer med køresedler, men ikke oplyste deres
kollegaer i Byrådet om det. Og
for at sikre os, at der ikke er fejet
ting ind under gulvtæppet, vil vi
gerne se en helt uvildig undersøgelse af alle forhold.
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Har kommunen gjort nok?
Dialogmøder. Der er tilsyneladende Gribskov Kommunes måde
at gå til problemer i ældreplejen på. Det selvom der i samtlige
tilsyn hos Attendo siden 2014 er fundet væsentlige fejl
de arbejdsbyrde’ - og de konkluderede, at Attendo selv er
’bevidst om de nævnte fejl og
mangler og arbejder målrettet
på oprettelse af disse’.

Af Jeppe Helkov

TILSYN  Mangelfuld dokumentation, uoverensstemmelser
mellem den udførte og den
visiterede hjælp, fejl i borgeres doseringsæsker og flere
medicinskemaer, der ikke er
ajourførte.
Gribskov Kommunes tilsyn
hos Attendo er ikke ligefrem
opmuntrende læsning.
Faktisk viser de, at Attendo –
siden de blev hovedleverandør
inden for ældreplejen i Gribskov i 2014 – har haft så store
problemer, at der flere gange er
blevet konkluderet, at fejlene
har ’betydning for patientsikkerheden’. Du spørger måske,
hvad Gribskov Kommune har
gjort for at imødekomme de
alvorlige problemer? Man har
’indhentet Attendos handleplaner’ - og holdt massevis af
’dialogmøder’. Først efter tre et
halvt år nedsatte man et ’kontrolkorps’, der skulle sikre kvaliteten i hjemmesygeplejen.

Problemer i 2014
Ugeposten gennemgår her
hele forløbet. Kort tid efter
Attendo blev hovedleverandør i 2014, blev der lavet et
tilsyn. Her konstateres det, at
der ’var mindre uoverensstem-

Overfaktureret for 6 mio. kr.

Attendo har
en del og/
eller væsentlige mangler med
betydning for
patientsikkerheden
Tilsynsrapport 2015
melser mellem den udførte og
den visiterede hjælp’. Samtidig
anbefaler tilsynet, at ’Attendo
Cares ledelse sikrer, at visitationen adviseres, når en borger ikke længere har behov for
visiterede ydelser’.
Derudover skrev tilsynet, at
Attendos dokumentationen i
forhold til deres behandlinger ’er
mangelfuld på flere områder’.
Forvaltningen i Gribskov Kommune vurderede
dengang, at fejlene skyldtes
’den meget betydeligt øge-

Men Gribskov Kommune var
tilsyneladende lidt for blåøjet,
da man valgte at stole på, at
Attendo arbejdede målrettet
på at rette op på fejlene. I hvert
fald fik plejevirksomheden i
2016 og 2017 over seks mio. kr.
for ydelser, der ikke var bevilget. Det selvom tilsynet allerede to år inden altså havde vist,
at der var en ’uoverensstemmelse’ på området.
Tilsynet i 2015 er ikke meget
bedre. Her blev der konstateret en så høj fejlmængde,
at det kunne have betydning
for patientsikkerheden. Især
medicinhåndteringen var der
problemer med, ligesom der
blev fundet problemer i forhold til tilbagemeldingspligten - altså de ansattes pligt til
at fortælle, hvordan borgernes
aktuelle tilstand er.
Tilsynet konstaterede, at det
kræver en ’bevidst og målrettet
indsats for at kunne afhjælpe’
problemerne. Gribskov Kommune modsvar til de alvorlige problemer var at ’indhen-
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Attendo-tilsyn viser fejl på fejl siden 2014
te handlinger’, som sikrede, at de
samme fejl og mangler ikke sker
igen. Og så skal der igen holdes
dialogmøder.
I slutningen af 2016 lavede man igen tilsyn hos Attendo. Her var der igen væsentlige
mangler, men man konstaterede også, at der var ’sket tydeligt
kvalitetsløft på mange parametre siden sidste tilsyn’. Alligevel
blev det for tredje gang på to år
påpeget, ’at det i højere grad
skal sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede
ydelser og leverede ydelser.’

Vil indsamle handleplaner

te Attendos handleplan på
implementering af tilsynets
anbefalinger’, og så holdt man
’dialogmøder’. Det mente man
kunne sikre, at ’de samme fejl
og mangler ikke’ gentog sig.
Men effekten af den indsats
kan man også diskutere. I hvert
fald fik Attendo så sent som i
december - altså igen to år efter
at handleplaner allerede skulle
have sikre, at den slags fejl slet
ikke kunne finde sted – hård kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed for ikke at melde tilbage på
nødråbene fra 91-årige Agnes
Helene Jensens og hendes pårørende, da et mindre sår udviklede sig. Den mangelfyldte pleje

endte – med de pårørendes egne
ord – med at tage livet af Agnes
Helene Jensen.
I begyndelsen af 2016 viste et
tilsyn hos Attendo igen ’væsentlige mangler med betydning
for patientsikkerheden’. Og
selvom Gribskov Kommune altså havde holdt dialogmøder og
indsamlet handleplaner, så det
ikke burde kunne finde sted,
var der også stadig problemer
med medicinhåndteringen.

Fejl i medicin
Der blev blandt andet konstateret fejl med medicinmængden ’i en borgers doseringsæske, flere medicinskemaer

er ikke ajourførte, og doseringsæskerne er ikke konsekvent mærket med navn og
cpr.nr.’. Tilsynet har været på
besøg i alle tre afdelinger hos
Attendo i Gribskov - og alle
tre steder er der fundet fejl i
medicinhåndteringen.
Derudover er der som i tidligere tilsyn også konstateret
fejl i Attendos handleplaner,
ligesom der igen er uoverensstemmelse mellem visiterede
og leverede ydelser.
Gribskov Kommune gav denne gang Attendo et gult påbud.
Forvaltningen bad desuden endnu engang Attendo om at udarbejde ’handleplan med konkre-

Forvaltningen kommenterede igen, at man ville indsamle ’handleplaner’ og holde
’dialogmøder’.
I august 2017 brændte det
for alvor på for Attendo. I maj
og juni fik plejevirksomheden
et gult og et rødt påbud for fejl
i hjemmesygeplejen. Det røde
påbud fik Attendo for den
mangelfulde behandlingen
af Agnes Helene Jensen. Og
her satte Gribskov Kommune
hårdt ind.
Man oprettede blandt andet
en hotline, hvor man nu - vel at
mærke i kommunens åbningstid - kunne melde ind, hvis
man oplever svigt i hjemmeplejen. Samtidig har iværksatte
man ’et midlertidigt kontrolkorps, som udfører forskellige former for kvalitetskontrol
med hjemmesygeplejen’.
I januar 2018 bliver net-

te et kontrolkorps, der skulle lave kvalitetskontrol med
hjemmesygeplejen.
Indtil da havde man nøjedes med at indsamle handleplaner og holde dialogmøder.

Center for Social og
Sundhed har fulgt
op ved at indhente
Attendos handleplan.. Handleplanen følges op
med dialogmøde
Forvaltningen i Gribskov
Kommunes kommentar til
fejl fundet hos Attendo
tet igen strammet om Attendo. Ugeposten kan fortælle, at
Attendo alene i 2016 og første halvår af 2017 har sendt
regninger for 13,4 mio. kr. for
arbejde, de ikke har udført. En
stor del af det beløb var altså
noget, som Gribskov allerede
blev advaret om i 2014. I februar tog kritikken til, da tre tidligere medarbejdere anonymt
fortalte, at Attendo bevidst
havde faktureret for arbejde,
der ikke var lavet.
Tilbage står, at der hos
Attendo i samtlige tilsyn siden
2014 er fundet fejl. Alligevel
var det først i august 2017, at
Gribskov Kommune nedsat-

Ingen kommentar
Ugeposten ville gerne have
spurgt forvaltningen i Gribskov Kommune om deres kontrol af Attendo. Men da Ugeposten i sidste uge spurgte centerchef Mikkel Damgaards, om
de havde en kommentar til en
anden artikel om hjemmeplejen lød svaret, at man ikke havde ’yderligere kommentarer i
øjeblikket’, fordi man oven på
forhandlingerne om at hjemtage hjemmesygeplejen har en
såkaldt ’stand still-periode’.
Vi ville blandt andet gerne have
spurgt forvaltningen om følgende:
- I samtlige tilsyn siden 2014 er
der fundet fejl hos Attendo. Alligevel er jeres modsvar konsekvent, at
I beder om ’handleplaner’ og holder ’dialogmøder’. Set i bagklogskabens lys har I så gjort nok for
at dæmme op for problemerne?
- Det er de samme problemer,
der går igen i tre et halvt år. Alligevel
skal vi helt frem til 2017, før I nedsætter en decideret kontrolgruppe.
Hvorfor skete det ikke noget før?
- Allerede i 2014 viste et tilsyn,
at der var uoverensstemmelser
mellem ’den udførte og den visiterede hjælp’. Alligevel har Attendo i 2016 og 2017 overfaktureret for over seks mio. kr. for netop
det. Hvordan kan det ske?
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Kritik går igen:

Plejefirmaet Attendo en såkaldt agterskrivelse om et gult påbud af Furesø. Det
skete tilbage i 2016. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Attendo:
Advarsel førte
til målrettet
arbejde

Furesø ville give
Attendo påbud
tilbage i 2016
Utryghed ved faglighed og mangler ved
levering af ydelser førte Attendo på randen
af gult påbud i Furesø tilbage i 2016
Af Jens Berg Thomsen og Jesper Gisli

attendo Det er ikke kun i Gribskov, der er problemer med
Attendo. Også i Furesø Kommune har plejefirmaet leveret
en så mangelfuld pleje, at de
i 2016 var tæt på at få et gult
påbud. Det fremgår af en aktindsigt, som Ugeposten har
fået.
“Vi er utrygge ved den faglighed, som Attendo præsterer,” kan man blandt andet
læse fra et referat, som Furesø Kommunes administration
havde med Attendo i juli 2015
- et år før advarslen om det
gule påbud faldt.
I en tidslinje over samarbejdet, som Furesø Kommune har
givet til Ugeposten, kan man
læse, at Furesø allerede fra
samme måned, som samarbejdet begyndte, oplevede “flere
faglige problematikker,” som
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kommunen skriver. “Attendo
opfylder ikke de faglige kompetencekrav, herunder varetagelse af delegerede sygeplejeyderlser. Der er problemer
med elevforløb, administrative problematikker og borgerklager,” skriver kommunen på
tidslinjen.

Særlig bekymring
I Gribskov Kommune fik Attendo i 2017 to røde og et gult
påbud - og alle problemerne
kulminerede den 22. februar,
da Gribskov Kommune valgte
at fyre Attendo som leverandør af hjemmesygeplejen. Men
som Ugeposten nu kan fortælle, tyder noget altså på, at det
ikke kun er i Gribskov, der har
været problemer.
I juni 2015 skrev Furesø
Kommune til Attendo, at de
havde modtager to klager,
der “giver særlig anledning til

“Vi havde et godt samarbejde,” siger
regionschef om den sidste tid i Furesø
Af Jens Berg Thomsen

bekymring.” Attendo sendte
i juli 2015 en handleplan for,
hvordan problemerne skulle løses, men i samme måned
meddelte Furesø Kommune,
at Attendos foreslåede tiltag
i handleplanerne ikke var tilstrækkelige og bad om flere tiltag. I august samme år rykkede Furesø for, at Attendo skulle
leve op til kravet om antallet af
faglærte medarbejdere.
Fra august 2015 til juni 2016
var der “løbende henvendelser
vedrørende mangler ved levering af ydelser,” skriver Furesø
Kommune.

Tæt på ikke at opfylde krav
I juni 2016 modtog Attendo så
den såkaldte agterskrivelse om
det gule påbud. I brevet, som
Ugeposten har fået aktindsigt

i, skriver Furesø Kommunes
centerchef på området Annelia Jensen blandt andet:
“Konklusionen er, at Attendo er tæt på ikke at opfylde
kravene i den indgåede aftale,
idet levering af ydelser gentagene gange har været mangelfulde. Furesø Kommune vil i
den kommende tid følge forløbet nøje og ønsker desuden
tilbagemeldinger fra Attendo
om effekt af handleplanen,”
lyder det blandt andet.
Attendo opsagde selv samarbejdet med Furesø Kommune og stoppede sidst på året
i 2017 med at levere ydelser
til kommunen. Attendo bød
ikke, da Furesø havde udbud
på hjemmehjælpsområdet i
2017 sammen med Allerød og
Hillerød kommuner.

svar I perioden fra 2014,
hvor Gribskovs omdiskuterede leverandør af pleje Attendo indgik kontrakt med
Furesø Kommune, og frem til
sommeren 2016 havde Attendo flere møder og skrivelser
frem og tilbage med kommunen. Her var man blandt
andet tæt på at give Attendo et såkaldt gult påbud for
“gentagne gange” at levere
“mangelfulde ydelser.”
Men Attendo fik rettet op på
det, fortæller Attendos regionschef Dorte Dahl i et skriftligt svar.
“Det er korrekt, at Furesø
kommune i juni 2016 udtrykte
bekymring omkring mangelfuldhed i nogle af de ydelser,
Attendos hjemmepleje i Furesø leverede. Den skrivelse, du
henviser til, er imidlertid ikke

et gult påbud men en såkaldt
agterskrivelse, hvor kommunen skriver, at de agter at give
Attendo et gult påbud, hvis
hjemmeplejen fortsat leverer
mangelfulde ydelser,” skriver
Dorte Dahl.

Holdt løbende møder
“På baggrund af agterskrivelsen arbejdede Attendos hjemmepleje i Furesø målrettet
med at levere ydelser, der levede op til kravene i kontrakten,
ligesom vi i en periode holdt
løbende møder med kommunen. Kommunen udtrykte tilfredshed med arbejdet og de
ydelser, hjemmeplejen leverede, og de gav derfor ikke
Attendo et gult påbud.”
Kort før jul 2016 valgte Attendo selv at opsige kontrakten med Furesø
Kommune.

Du har idéen
- vi udfører opgaven
Vi arbejder i jern,
aluminium og
rustfrit stål

www.gribskovsmeden.dk
Rundinsvej 45 - 3200 Helsinge

tlf. 61 60 42 41

Lars Baundal

Vi giver
gerne råd
med på
vejen
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Nu skal ansvaret
placeres i Attendoskandalen
Af Jesper Gisli, lokalredaktør

LEDER Snebolden begyndte
at rulle, da vi her i Ugeposten i sommer bragte historien om 91-årige Agnes
Helene Jensen der døde som
resultat af fejlbehandling fra
Attendos hjemmesygepleje.
Siden er snebolden blevet
til en lavine, og nu en regulær skandale.
Første del af skandalen
består i, at der overhovedet
kan ske så mange og grove fejl og svigt som tilfældet er. Dokumenteret i tilsyns- og kontrolrapporter,
og stort set konstant i fire år.
Fejl på fejl, der simpelthen
ikke må ske når vi her har at
gøre med en af samfundets
svageste borgergrupper; de
syge og svage ældre.
Anden del af skandalen
består i, at firmaet så oven
i hatten overfakturerer så
massivt, at det skriger til
himlen og må skrige til selv
de mest godtroendes fornemmelse for moral - og tilmed tager penge for pleje af
ældre borgere der for længst
er døde og begravet.
Men nok om Attendo. De
må videre, for som vi kunne fortælle i sidste uge, så er
tålmodigheden nu opbrugt
hos politikerne, der er i gang
med at finde en løsning på
at få Attendo helt ud af Gribskov Kommune. Så langt, så
godt. Og gid der så snart må
falde ro på for de hårdtarbejdende medarbejdere
der hver eneste dag leverer
et blændende stykke arbejde, og mere til, og kan tage
æren for, at langt det meste
af Attendos arbejde bliver
udført perfekt og godt, til
stor tilfredshed og tryghed
for borgerne.
Den tredje del af skandalen er, at fejlene har kunnet stå på i fire år, uden at
man hos de ansvarlige
på rådhuset har fået
stoppet fejlene og
galskaben. Fire år!
På rådhuset har man
i flere år kendt til
overfakturering for
millioner, og politikere og embedsmænd har i alle fire
år kendt til fejl på fejl,
og medarbejdere har klaget deres
nød
og

råbt vagt i gevær. Der er blevet handlet, men intet er
ændret. Man har måske gjort
hvad man skulle lovmæssigt,
men ikke hvad man burde.
Fra min stol ser det faktisk
ud som om at topembedsmænd endda har holdt hånden over og under Attendo
i en grad der vækker både
min bekymring og min journalistiske mistanke og derfor det naturlige spørgsmål;
hvorfor?
Det skal vi nok finde ud
af, og naturligvis skrive det
i avisen. Alt kommer for en
dag.
Og så skal ansvaret placeres, og det skal det nu! Pilen
peger nu i høj grad mod rådhuset, og der skal placeres et
ansvar politisk og i administrationen for Attendo-skandalen. Fordi det handler om
vores fælles værdier og velfærd. Fordi det handler om
vores allesammens skattekroner. Fordi det handler
om basale standarder for
hvad vi byder vores ældre
medborgere og de medarbejdere der knokler. Fordi
man skal stå til ansvar for
sine handlinger og fejl her
i livet. Og vigtigst: Fordi det
ikke må ske igen!
Og ja, der er måske nogen
på rådhuset og andre derude
der for tiden bander Ugeposten langt væk og nedladende konkluderer at vi er “Ekstra Bladet”, fører kampagnejournalistik, overdriver og
ser spøgelser. Til det kan jeg
kun sige én ting; det gjorde I også undervejs i ‘Skaksagen’.
Selv tak.

De to kuttere har tilknytning til Gilleleje Havn. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Greenpeace anmelder ulovligt
trawleri med kuttere fra Gilleleje
To kuttere overvåget
og anmeldt til
Fiskerikontrollen.
“Jeg skal ikke være
dommer,” siger
udvalgsformand
Af Jens Berg Thomsen

fiskefusk Siden begyndelsen af februar og frem til den
11. marts i år har organisationen Greenpeace overvåget
to fiskekuttere med tilknytning til Gilleleje Havn. Kutterne har i perioden fisket
ulovligt på seks fangstrejser,
meddeler Greenpeace i en
pressemeddelelse.
Organisationen har i pressemeddelelsen navngivet de to
både. Slår man op i Skibsregistret, kan man se, at begge kutternes ejere bor i Gilleleje.
“Ulovligt fiskeri er et globalt problem, og det er noget,
vi arbejder med at få stoppet.
Vi har fået meldinger fra flere personer, der har fortalt os
nogle ting og spurgt, om vi
kunne kigge nærmere på det.
Øresund har noget unikt, som
vi skal passe på,” siger Magnus
Eckeskog, der er havansvarlig i Greenpeace i Danmark, til
Ugeposten.
Ugeposten spørger, hvorfor navnene på bådene også er
offentliggjort:
“Vi vil gerne have, at de stopper,” siger Magnus Eckeskog.
I pressemeddelelsen fortæller Greenpeace, at besætningen på det ene fartøj valgte at
kappe trawlet, da Greenpeace
søndag den 11. marts valgte at

Greenpeace har overvåget to kuttere på i alt seks fangstrejser, meddeleler organisationen. Screeendump fra overvågningsvideoen

konfrontere folkene på båden.
De søgte hurtigt væk.

Vil ikke fælde dom
Formand for Gribskov Kommunes miljø-, klima- og kystudvalg Michael Hemming (Ø)
vil ikke fælde dom i sagen på
forhånd. Greenpeace har også
afleveret dokumentation til
Fiskerikontrollen.
“Man kan angribe det fra to
forskellige synsvinkler: Under
forudsætningen af, at Greenpeaces påstand er korrekt, så
kan man undre sig over, at
Fiskerikontrollen ikke har gjort
mere. Den anden er, at man
kan spørge, hvorfor Greenpeace ikke lader Fiskekontrollen om at være Fiskekontrollen,” siger han til Ugeposten.
“Vi ved, at Øresund er et
meget sårbart havmiljø. Blandt
andet har der været trawlforbud i 80 år. Det er ikke et forbud, der er lavet for sjov skyld.
Men jeg kan ikke være dommer over, om det er rigtigt, at
det er ulovligt. Det må Fiskekontrollen finde ud af,” siger
han.
“Selvfølgelig skal fiskerne

holde reglerne, men jeg kan
ikke være dommer. Det er
ikke sikkert, at de to fiskekuttere har gjort noget ulovlligt.
Det er Greenpeaces påstand,
og så er det vel også den korrekte måde at gøre det på, at
man går videre til den instans,
der skal håndtere det,” siger
Michael Hemming.
Ifølge Greenpeaces pressemeddelelse, har Gilleleje Fiskeauktion modtaget fiskene fanget med trawlet et par gange.
Ugeposten har ikke kunnet
træffe Gilleleje Fiskeauktion
for en kommentar.

“Ude på
at smadre erhvervet”
Til Frederiksborg Amts Avis
siger formand for Gilleleje
Fiskeriforening Jan Nordahl
Petersen:
“Hvis de mener, der er
noget, så må de jo dokumentere deres påstande. Jeg kan jo
ikke vide, hvor hver enkelt båd
fisker, men de små både under
12 meter må gerne fiske efter
torsk i Øresund, hvis de holder
sig på dybder under 20 meter.
I forvejen er der blev stram-

met op på reglerne i forhold til
tidligere år. Fiskerikontrollen
kender bådenes afgangs- og
ankomst-tidspunkter fra havnen, og det er en myndighedsopgave at udføre kontrollen.
Greenpeace er bare ude på at
smadre erhvervet.”

FAKTA
Sagen kort

Fra 1. februar til den 31.
marts er trawlfisker forbudt i den del af Øresund,
der kaldes “Kilen” for
at beskytte den vigtige
bestand af gydende torsk.
Forbudet gælder også en
anden del af Øresund, hvor
de to Gillelejekuttere ifølge
Greenpeace har fisket.
Organisationen har
videofilmet, taget billeder
og målt de to kutteres
position via GPS. Dokumentationen er sendt til
Fiskerikontrollen.
Kilde: Greenpeace
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Ufaglærte bliver sat til at løse sygeplejeopgaver:
I december stod Peter Sajith frem og fortalte, at han som ufaglært var sat til at
lave sygeplejefaglige opgaver. Dengang
nægtede Attendo. Nu bakker kørelister og
andre medarbejdere op om Peter Sajiths
forklaring
Af Jeppe Helkov

KRITIK Det billede kan vi absolut ikke genkende. Sådan lød
Attendos svar, da deres tidligere ansatte Peter Sajith i december fortalte, at han som ufaglært af ledelsen i plejefirmaet
blev sat til at lave sygeplejeopgaver - altså arbejde han slet
ikke måtte udføre. Men den
slags sker ganske enkelt ikke
hos Attendo, lød det dengang
fra regionschef Dorte Dahl.
Og den forklaring er gang på
gang gået igen hos det svenske firma.
De kunne heller ikke genkende kritikken, da en anden
tidligere Attendo-medarbejder, Marion Thoregaard, fortalte, at hun på en cykelrute skulle cykle fem kilometer på fem
minutter. Og det passede med
garanti ikke, når Peter Sajith
påstod, at han var kommet i
hjemmet hos den nu afdøde
Agnes Helene Jensen, der gik
bort efter måneders fejlbehandling fra Attendo.

Blev anklaget for at lyve
Men Ugeposten er nu kommet
i besiddelse af flere kørelister,
som medarbejderne i Attendo
arbejder ud fra. Og de viser et
noget andet billede end det,
Attendo indtil nu har forsøgt
at tegne.
På listerne optræder navne
på borgere - og hvilken ydelsen borgeren skal have. Og
heraf fremgår det blandt andet
gentagende gange, at ufaglærte medarbejdere - herunder
også Peter Sajith - er blevet
sendt ud til opgaver, de ikke er
uddannet i - og altså slet ikke
må udføre. Det er vel at mærke
opgaver, hvor borgerens situation er så alvorligt, at visitationen i Gribskov Kommune har
vurderet, at der skal sygeplejefagligt personale til at hjælpe
dem.
“Jeg synes, det er rystende, at
jeg først er blevet anklaget for
at lyve - og nu kan man se sort
på hvidt, at det jeg siger var
sandt. Jeg har hele tiden sagt
til cheferne hos Attendo, at jeg
som ufaglært ikke kunne løse

de opgaver. Men det lyttede de
ikke på,” siger Peter Sajith.
Af hans køreliste fra den 30.
maj 2017 fremgår det blandt
andet, at han hos en borger
skulle lave ’indsats til hukommelsessvækkede’ - og at han
skal yde ’psykisk pleje og støtte’. Og de ydelser må ufaglærte
ikke lave, siger Birgitte Marburger, der er stifter og medindehaver af det andet plejefirma i
Gribskov, BM Pleje.

Tre ting må videredelegeres
BM Pleje har også tidligere
stået for hjemmesygeplejen
i Gribskov og er i dag stadig i
dialog med Attendo og kommunen om sygeplejen. Og Birgitte Marburgers dom er klar.
Ufaglærte må kun overtage
tre opgaver fra sygeplejersker
og social og sundhedsassistenter: Medicinadministration, kompressionsbehandling
og planlagt skylning af kateter,
fortæller hun. Resten af opgaverne, såsom ’psykisk pleje og
støtte’ som Peter Sajith blandt
andet blev sat til, må IKKE
udføres af ufaglærte, lyder det.
“De tre er de eneste sygeplejefaglige opgaver, som en ufaglært må udføre. Det kan ikke
diskuteres. Vi kørte også sygeplejen tidligere, og det fik vi
at vide, at det var de ting, man
måtte videredelegere. Ellers
skal Attendo have fået specielle vilkår, der kun gælder for
dem. Og det kan vel ikke passe,” siger hun og fortæller, at
der er nogle helt klare grunde
til, at ufaglærte ikke må udføre
sygeplejeopgaver.

Ikke en hjælperopgave
“I ydelsen ’psykisk pleje og
støtte’ ligger blandt andet, at
det er en borger, der måske
har et svagt psykisk sind. Det
kan være én, der har været indlagt på en psykisk afdeling,
eller det kan være en borger,
der har brug for samtale og
støtte i hverdagen. Sygeplejersker og assistenter er uddannet til at varetage den slags,
ligesom de kan observere, om
medicinen for eksempel virker,
eller om der skal tages kontakt

Attendo er igen kommet i skudlinjen. Flere ufaglærte fortæller nu, at de har lavet sagplejefaglige opgaver, man skal være uddannet for at udføre. De har imod reglerne heller ikke fået den rette oplæring. Foto: Jens Berg Thomsen

til lægen. Det er ikke en hjælpeopgave. Det kan man ikke
mene.”
“Hvad kan hjælperen gøre?
Kan de se, at borgeren virker
nedtrykt? Lægger de mærke
til, hvis borgeren er selvmordstruet? Det er rigtig, rigtig
svært. De kan spørge, hvordan
de ældre har det, men de har
ikke fået værktøjer gennem en
uddannelse til at hjælpe. Man
skal huske på, at det her altså
er svage og sårbare ældre, der
har brug for sygepleje.”
Det synspunkt kan Peter
Sajith nikke genkende til. Når
han skulle ude til en borger,
der skulle have psykisk og
fysisk støtte, vidste han ikke,
hvad han skulle gøre.
“Jeg spurgte, hvad psykisk
pleje og støtte var - og jeg fik at
vide, at det bare var at snakke
med borgeren, og at være dér.
Men når jeg så, hvordan borgeren havde det, kunne jeg jo
godt se, at det ikke bare handlede om det. Det var slet ikke
noget, jeg kunne løse. Det var
rystende at være derude, fordi
han havde det skidt mentalt.
Så jeg vidste ikke, om han ville få det dårligt bagefter. Jeg
kunne bare sige, at jeg syntes,
der skulle nogle faglige personer derud, men det mente de
ikke. Men jeg følte virkelig, at

der skulle fagligt personale til
at løse det.”

15 tilfælde på kørelister
Og det er ikke kun Peter Sajith,
der som ufaglært er blevet
sendt ud til opgaver, som ifølge Birgitte Marburger er sygeplejeopgaver. Langt fra faktisk.
Ugeposten har set en lang række kørelister fra begyndelsen
af februar. Altså flere måneder efter, at Peter Sajith første
gang advarede om, at ufaglærte blev sat til at lave arbejde, de
slet ikke måtte lave. Men det
opråb har tilsyneladende ikke
gjort indtryk.
Alene på de få kørelister,
som Ugeposten har set, er ufaglærte mindst 15 gange blevet
sendt ud til, hvad Birgitte Marburger betegner som opgaver,
man skal have en sygeplejefaglig uddannelse for at udføre. Noget, som Attendos regionschef Dorte Dahl altså for få
måneder påstod aldrig fandt
sted.
Og det undrer Birgitte Marburger, at det overhoved kan
finde sted.
“Man får penge for at udføre
en sygeplejefaglig opgave. Det
skal ikke lægges ud på hjælperne. Det er borgernes ve og vel,
der står på spil,” siger hun.
Ser man på reglerne for,

hvad hjælpere må udføre af
sygeplejeopgaver, springer
endnu en ting i øjnene. Ifølge
kontrakten indgået mellem
Gribskov Kommune og Attendo må visse typer af opgaver gerne videredelegeres fra
sygeplejersker til ufaglærte.
Men fælles for alle disse ydelser er, at den ufaglærte skal
oplæres ude hos den enkelte
borger. Det er altså ikke nok
bare at få vist, hvordan man
skifter et kateder eksempelvis.
Den ufaglærte skal ud og have
oplæring hos hver enkel borger, ligesom der af hensyn til
patientsikkerheden skal føres
tilsyn med, hvordan den ufaglærte løser opgaver. Og i mange tilfælde sker ingen af de to
ting hos Attendo, fortæller
flere tidligere og nuværende
medarbejdere, Ugeposten har
talt med. Ingen af dem kan på
grund af deres arbejdssituation stå frem.

Blev oplært af borger
Men de fortæller samstemmende, at de i mange tilfælde ikke har fået den korrekte
oplæring.
“Der er mere fokus på oplæring i en børnehave, end der
er hos Attendo,” fortæller Pernille, der i længere tid arbejdede som ufaglært for Attendo i

Gribskov. Hun står frem anonymt, men Ugeposten kender
hendes fulde identitet.
“Første gang jeg skulle ud
til en borger med stomi, måtte
borgeren oplære mig. Jeg ringede ind til kontoret og spurgte, om det var rigtigt, at jeg
skulle gøre sådan, og det sagde de bare ja til. Men jeg har
ikke fået noget oplæring hos
de enkelte borgere.”
“Hvordan man skifter kateder, fik jeg vist inde på lageret på kontoret. Sådan var det
hele vejen rundt. Men der skal
jo være en specifik oplæring
hos borgerne. Det kan være, at
de har nogle helbredsmæssige
ting, man skal være opmærksom på. Men jeg fik bare en
generel instruks,” fortsætter
Pernille, der fortæller, at det
var utrygt at løse opgaver, man
ikke følte sig sikker på, hvordan skulle udføres.
“Det var enormt utryg. Mange af borgerne kendte jo ikke
sandheden, og det virkede
måske til, at jeg vidste, hvad
jeg lavede. Men jeg var slet ikke
tryg i det. Men sådan var det
bare, lød det fra ledelsen.”
Samme forklaring er tidligere kommet fra Peter Sajith
“Jeg fik ingen instrukser. Jeg
kunne bare se på mine køresedler, hvad mine opgaver

Kan du huske alle sagerne i Attendo-skandalen?
■■ Den 22. maj 2017 får Attendo et gult påbud af Gribskov Kommune for flere graverende fejl
i behandlingen af en borger. Attendo har blandt andet antaget, at borgeren var indlagt i en
periode og har derfor aflyst besøge - uden grund.
■■ Den 23. juni 2017 får Attendo et rødt påbud for igennem flere måneder at have fejlbehandlet den 91-årige Agnes Helene Jensen. Attendo har blandt andet ikke ydet tilstrækkelig sårpleje, ligesom der ikke er blevet fulgt op på flere nødråb fra Agnes Helene Jensen og hendes
pårørende. Et sår på benet har på grund af den manglende behandling, udviklet sig så meget,
at lægerne ikke ser anden udvej end at amputere benet. Få dage efter den besked dør Agnes
Helene Jensen.
■■ Den 6. oktober 2017 får Attendo det tredje påbud inden for et halvt år. En tilsynsrapport fra
BDO konkluderer, at ’at der på medicinområdet var flere uoverensstemmelser, fejl og handlinger som ikke efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer’. BDO konkluderer også, at der hos

Attendo mangler ’oprettelser af relevante sygeplejefaglige handleplaner’.
■■ Den 25. oktober står den tidligere Attendo-medarbejder Marion Thoregaard frem i Ugeposten
og fortæller, at hun i sin tid hos Attendo oplevede at have kørelister, der slet ikke hang sammen.
Hun havde hun blandt andet fem minutter til at cykle fem kilometer. Det svarer til, at hun skulle
cykle med 60 km/t i gennemsnit. Marion Thoregaard fortalte også om manglende tillæg og en
usædvanlig hård tone fra ledelsen. Attendos ledelse kunne ikke genkende kritikken.
■■ Den 7. december fortæller Peter Sajith, der har været ansat to år i Attendo, hvordan han trods
sin status som ufaglært blev bedt om at udføre plejeopgaver, han ikke havde kompetencerne
til. Han blev blandt andet sat til at lave urin-prøve og skifte forbindinger, selvom han ikke måtte. Når han gik til ledelsen, lyttede de ikke, fortalte Peter Sajith. Attendos ledelse kunne ikke
genkende kritikken.
■■ Den 2. januar kan Ugeposten fortælle, at den øverste tilsynsmyndighed, Styrelsen for Patient-
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’Borgernes ve og vel står på spil’
Første gang jeg
skulle ud til en
borger med stomi,
måtte borgeren
oplære mig
Pernille, tidligere ufaglært
medarbejder hos Attendo

Her ses et eksempel på en af
Peter (Morlan) Sajiths kørelister.
Ydelserne markeret med rødt er
ifølge Birgitte Marburger fra BM
Pleje opgaver, som Peter Sajith
som ufaglært slet ikke må udføre.

var. Så sagde jeg, at de opgaver måtte jeg ikke udføre, men
blev bedt om at gøre det alligevel. Jeg talte også med en
anden tidligere ansat den
anden dag, og hun sagde præcis det samme,” har han tidligere fortalt til Ugeposten. Og
den melding kommer altså
også i forbindelse med den
psykiske pleje og støtte, han
for eksempel blev bedt om
at yde. Her fik han - mod reglerne - altså heller ingen konkret instruks om, hvordan han
skulle løse opgaven uden hos
den konkrete borger.

(tidligere medarbejdere, der
er stået frem, red.) siger,” siger
sønnen Benny Holm.
Og det glæder Peter Sajith,
at han nu får oprejsning.
“Jeg blev rigtig sur, da Dorte Dahl påstod, at jeg slet ikke
havde været hos Agnes. Jeg
vidste jo godt, at jeg havde
været dér. Hun kan også se det
i systemet. Dorte prøvede at
gøre det til, at jeg ikke havde
styr på mine ting - og løj. Jeg
er meget skuffet over, at man
som chef kan gøre den slags,”
siger han.

Blev rigtig sur

Ugeposten har igennem længere tid forsøgt at få kvalitetsog udviklingschef Lone Teglbjærgs kommentar til videredelegeringer af sygeplejeydelser til ufaglærte. Men efter
at have sendt nogle generelle betragtninger, skrev hun
den 7. marts, at hun ’afventer
yderligere’ dialog på grund “Jeg synes, det er rystende, at jeg først er blevet anklaget for at lyve - og nu kan
af ’stand still-perioden’ oven man se sort på hvidt, at det jeg siger var sandt,” siger Peter Sajith. Foto: jbt
på Gribskov Kommunes opsigelse af hjemmesygeplejeafta- ver sat til arbejde, de slet ikke regionschef Dorte Dahl og
len med Attendo. Selvom den må udføre. Men her var svaret, kommunikationschef i Attenfor længst er udløbet, er Lene at man i Gribskov Kommune do, Andreas Koch.
Teglbjærg ikke vendt tilbage.
var ligeglad med kørelisterne.
Mandag kl. 10 rykkede vi for
Ugeposten har tidligere De var udelukkende et internt et svar, men beskeden fra Dorspurgt centerchef for social- arbejdsredskab hos Attendo.
te Dahl var, at hun først kunne
Ugeposten har forsøgt at når at se på spørgsmålene manog sundhedsområdet i Gribskov, Mikkel Damgaards, om de få en kommentar fra Attendo. dag eftermiddag. Hun var ikke
har indsamlet kørelister for at Søndag kl. 16 sendte vi en mail vendt tilbage ved Ugepostens
kontrollere, om ufaglærte bli- med en række spørgsmål til deadline.

Tilbage står også Attendochef Dorte Dahls påstand om,
at Peter Sajith ikke kom hos
91-årige Agnes Helene Jensen.
Dengang skrev Dorte Dahl, at
’Peter ikke var tilknyttet borgeren’ - og at de ’har også tjekket kørelisterne hos borgeren
fra 1.1 (2017, red.) og frem til
hendes død, og Peter står ikke
på listen’. Men det passer simpelthen ikke. Peter Sajith kom
hos Agnes Helene Jensen. Det
fortæller hendes pårørende.
“Dorte Dahl fra Attendo
påstår blandt andet, at Peter
ikke kom hos Agnes, men det
gjorde han. Han var der meget.
Folk skal ikke bare tro, at det,
de er stået frem med, ikke passer. For det er rigtigt, hvad de

Ældreminister Thyra Frank (LA) mener, at forløbet med Attendo i Gribskov har
været meget utilfredsstillende. Pressefoto.

Ældreminister går ind i
Attendo-skandale: ’Et
meget utilfredsstillende
forløb’
Af Jeppe Helkov

Kommune afventer stadig

HØJESTE PLAN Møgsag på møgsag. De seneste mange måneder har været hårde for samarbejdet mellem Attendo og
Gribskov Kommune. Nu reagerer ældreminister Thyra
Frank (LA) også på de mange
møgsager.
Det sker efter Ugepostens
artikel i februar, hvor tre tidligere medarbejdere fortalte, at
de af ledelsen i Attendo var blevet bedt om at opkræve betaling for arbejde, som ikke var
blevet udført. Det er det forløb,
som Thyra Frank nu kalder for
’meget utilfredsstillende’.
Svaret kommer, efter SFs
folketingsmedlem Kirsten
Normann Andersen har stillet
ministeren en række spørgsmål oven på Ugepostens artikler om Attendo.

Meget utilfredsstillende
“Indledningsvis vil jeg påpege, at den konkrete sag, som
nævnes i spørgsmålet, viser et
meget utilfredsstillende forløb,” indleder Thyra Frank
sit svar på hele forløbet med
Attendo i Gribskov. Herefter
svarer ministeren på imponerende vis uden om spørgsmål
ene - og svarer kun på ét af de
fire stillede spørgsmål.
På spørgsmålet ’hvordan
kan Gribskov Kommune kon-

trollere, at de øvrige ydelser, som leveres til borgere,
som trods alt er hjemme, svarer overens med den betaling,
som det private firma Attendo
opkræver?’, svarer Thyra Frank
følgende:

Kommunens ansvar
”Når kommunalbestyrelsen
indgår kontrakter med private leverandører om levering af hjemmehjælp, er det
som følge deraf kommunalbestyrelsens ansvar at sikre en
korrekt opfølgning og afregning for de leverede ydelser.
Det følger blandt andet af,
at kommunernes bøgføring
er omfattet af begrebet ”god
bogføringsskik”.”
“God bogføringsskik indebærer blandt andet, at kommunen skal sikre, at der er
dokumentation for de faktiske
posteringer i form af en entydig sammenhæng mellem
posteringen og et bilag. Endvidere skal bilaget være attesteret. Ved attestation af bilag
indestås for, at kommunen har
modtaget den omhandlende
ydelse m.v., og at bilagets indhold er kontrolleret i henhold
til de nærmere fastsatte regler
i kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. § 42 i den
kommunale styrelseslov.”
Du kan læses hele ministerens svar på Ugeposten.dk.

Få overblikket her
sikkerhed, er kommet med en massiv kritik af Attendo for deres behandling af nu afdøde
Agnes Helene Jensen. ’Rapporten fortæller, at Attendo og Gribskov Kommune fuldstændig
fejler på ældreområdet,’ mener de pårørende.
■■ Den 16. januar kan Ugeposten afsløre, at Attendo gennem to år har overfaktureret for 13,4 mio.
kr. Attendo har blandt andet fået et millionbeløb for pleje af borgere, der ikke længere var i
live. Attendo forklarer selv, at det skyldes usikre it-systemer. Den kritik kan ingen af de andre
plejefirmaer i Gribskov nikke genkendende til.
■■ Den 30. januar kan Ugeposten fortælle, at den tidligere borgmester Kim Valentin (V) ikke har
talt sandt, når han gentagende gange har sagt, at hjemmesygepleje-kontrakten med Attendo
ikke kunne opsiges. En aktindsigt i kontrakten viser, at kommunen har haft alle muligheder
for at opsige den. Kim Valentin afviser at svare på kritikken.
■■ Den 13. februar fortæller tre tidligere medarbejdere uafhængigt af hinanden, at de af ledelsen

i Attendo bevidst blev bedt om at opkræve penge for arbejde, der ikke var udført.
■■ Ugeposten kan samtidig afsløre, at et fagforbund allerede i 2015 advarede Gribskov om, at
Attendo snød med faktureringen. Attendo kan ikke genkende noget af kritikken.
■■ Den 20. februar kan Ugeposten fortælle, at flere ældre har fået deres rengøring aflyst mellem jul
og nytår. Og mod reglerne har de ikke fået et erstatningsbesøg. Derfor er der gået minimum 28
dage mellem, at de har fået gjort rent.
■■ I slutningen af februar fortæller borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov), at man tager
hjemmesygeplejen fra Attendo. Den skal i stedet drives kommunalt.
■■ Den 6. marts skriver Ugeposten, at samtlige tilsyn med Attendo siden 2014 har vist fejl. Flere af
dem så alvorlige, at det har betydning for patientsikkerheden.
■■ Den 13. marts fortæller Anders Gerner Frost til Ugeposten, at man planlægger at fyre Attendo
helt.
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Udvalgsformand beroliger Attendo-medarbejdere:

Vi finder en
løsning, hvor
I er inkluderet
Et flertal i byrådet vil lave en løsning i hjemmeplejen uden
Attendo. Men de nuværende medarbejdere behøver ikke at frygte,
at de kommer til at gå arbejdsløse, lyder det fra udvalgsformand
Af Jeppe Helkov

FYRING  Hvad skal der ske med
de mange Attendo-medarbejdere? Det har mange nok
spurgt sig selv om, efter et
flertal i byrådet tidligere tirsdag besluttede sig for at samarbejdet med plejevirksomheden nu skal ophæves. Men
nu beroliger formanden for
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Pia Foght (S), de mange
medarbejdere.
“Der er ingen, der skal have
ondt i maven. Jeg er helt sikkert
på, at vi finder nogle modeller
inden for hjemmeplejen, hvor
alle medarbejdere bliver inklu-

deret. Alt andet er urealistisk.
Det er jo dygtige medarbejdere, vi har med at gøre,” siger
hun til Ugeposten.

Tilfredshed med indsats
Hvornår samarbejdet med
Attendo ophører, er endnu
ikke fastlagt. Og Pia Foght
understreger, at beslutningen
om at kyle Attendo på porten
ikke skyldes medarbejderne på
gulvet. Tværtimod er der stor
tilfredshed med deres indsats.
“Jeg har selv en svigermor,
der får hjælp – og det er ikke
dem, der kommer ud i hverdagen, der er problemet. De
knokler, er søde, empatiske og

gør, hvad de kan. Som kommune har vi ikke råd til at miste
dem. Der er mangel på dygtige
medarbejdere,” siger hun.
Fyringen af Attendo kommer efter, at Ugeposten igennem en længere periode har
beskrevet en lang række kritisable forhold hos plejefirmaet. Blandt andet har firmaet
opkrævet et millionbeløb for
arbejde, de aldrig har udført.
Tidligere ansatte er også stået frem og har fortalt, at man
fra ledelsens side bevidst har
prøvet at snyde Gribskov
Kommune.
Og ifølge Pia Foght er det
de mange møgsager, der nu

gør, at man trækker en streg i
sandet.
“Der er mange forskellige
møgsager, der er årsag til, at
vi nu er nået til, at vi må prøve noget nyt. Der skal skabes
noget tryghed for vores ældre.
Tiden er inde til, at vi må forsøge noget nyt,” siger hun og
fortæller, at det på grund af
den lave betaling har været
umuligt for Attendo at løfte
hjemmeplejeopgaven.
“Det var en umulig opgave for Attendo med den økonomi, der har været i det. Men

det er et stort firma, så det
burde de have vurderet, da de
gav et bud. Når det i virkelighedens verden så viser sig, at
tingene ikke fungerer, må vi
som ansvarlige politikere træde i karakter og sige, at vi må
gøre noget andet. Vi kan ikke
acceptere, at de ældre ikke får
en ordentlig behandling. Så
jeg tænker faktisk, at vi ikke
havde andre muligheder end
det her.”
Du siger, at der har været en
umulig økonomi i det. Dermed
siger du jo også, at det budget I

politikere har fastlagt, ikke har
været realistisk. Hvor stort et
ansvar bærer I politikere for, at
det er kommet hertil?

Lidt stolt
“Jeg var med til at lave servicebeskrivelserne, som de private
firmaer skulle byde på under
udbuddet. Jeg var faktisk lidt
stolt af dem. Jeg vidste godt,
at man havde sat økonomien på 30 pct. af det hidtidige.
Jeg tænkte, at det aldrig kunne lade sig gøre – og at det ville blive meget dyrere. Jeg tror

En god synsprøve
og en god snak gør
meget for dine øjne
Vi er optikernørder, så vi har det sidste
nye udstyr, der kan sikre at du ikke bare får
den rigtige brille, men også, at vi udnytter
dit synpotentiale helt optimalt.
Brillecentrum · Nørregade 32A · 3300 Frederiksværk · Tlf.: 4772 4341
Mandag–torsdag 9.30 –17.30 · Fredag 9.30 –18.00 · Lørdag 9.00–14.00

Optiker Michael Bruun

VP-Arkaden 17 · 3200 Helsinge · Tlf. 48796630 · www.bruunsoptik.dk
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Selvom politikerne langt fra er tilfredse med Attendo, lover Pia Foght, at der
stadig er plads til firmaets mange dygtige medarbejdere i Gribskov.

Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

tænkte, at økonomien i det ikke
var realistisk?
“Flertallet var til noget
andet. Du ved godt, at der er
rigtig meget blåt blod i Gribskov. Og der er rigtig mange,
der synes, at den her udlicitering er den rigtige vej frem.
Det er også nogen, der synes,
at hvis der er nogen, der har
givet et bud på noget, så aftalerne overholdes. Derfor var
der et flertal, der synes, at vi
skulle have Attendo.”

25 mio. kr. om året.

faktisk, at mange havde indstillet sig på, at det ville blive dyrere end det, der var lagt
op til, for servicebeskrivelserne var meget ambitiøse. Men
det viste sig, at Attendo faktisk
bød endnu lavere.”
“Så kan man spørge, hvem
der har skyld for hvad. Attendo
er et stort firma, der siger, de
kan opfylde servicebeskrivelserne for det givne beløb. Men
mange af os spurgte os selv,
om det nu også var realistisk.”
Men skulle I så ikke have sagt
fra dengang, hvis I allerede dér

Det nye flertal i Gribskov Kommune - bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet og
Nytgribskov - besluttede på
mandagens byrådsmøde samtidig at hæve budgettet for
ældreplejen. Det betyder, at
der området de næste to år bliver tilført 25 mio. kr. om året.
“Budgettet blev åbnet i går,
og der er tilført 50 mio. kr. Det
er også en af grundene til, at vi
har en meget dårlig økonomi.
Det her koster, men det må vi
tage ansvar for. Borgerne kommer i første række.”
Nu tilfører I flere penge. Er der
lagt op til at lave en kommunal
hjemmepleje igen?
“Nu går vi ud og ser, om der
er andre aktuelle leverandører, det kan løse nogle af opgaver. Og så går vi i gang med et
nyt udbud næste år. Vi skal finde ud af, hvordan vi løser det
her på den bedste måde. Det

kan være en model, hvor kommunen skal have en hvis procentdel af hjemmeplejen, så
man altid har et netværk, hvis
et firma går konkurs. Det er
én af mulighederne. Men der
er frit valg på området, så det
skal ikke være kommunalt det
hele.”

Vi låser os ikke fast
BM Pleje siger, at de ikke kan
forestille sig, at de kan tage flere
borgere. De siger også, at det kan
blive svært at finde en leverandør
på størrelse med Attendo. Hvad
tænker du om det?
“Det er heller ikke sikkert,
at det er den bedste løsning. Vi
låser os ikke fast på noget som
helst.”
“Men det skal ikke være
nogen hemmelighed, at jeg
synes, at der skal være en
portion kommunal hjemmepleje. Det har noget med
tryghed og sikkerhed at gøre.
Da Bonderosen gik konkurs
havde nogle af os lidt ondt
i maven, fordi vi var usikre
på, hvem der skulle overtage
deres borgere. Den usikkerhed har vi ikke ved at have en
kommunal andel, der kan gå
ind og sikre den kvalitet, vi
gerne vil have.”
Hvad med et plejecenter som
Udsigten, som er drevet af Attendo. Hvad skal der ske med det?
“Det har vi slet ikke forholdt
os til. Vi har kun set på det her,
hvor der er problemer.”
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Redder presset plejefirma:

Embedsmænd
satte kommunale
sygeplejersker til
at udføre opgaver
for Attendo
Sygeplejersker tilknyttet kommunens akutteam er flere gange
siden efteråret blevet sat til at udføre planlagte opgaver som Attendo skulle have udført. Politikere vidste intet
Af Jesper Gisli

EN HJÆLPENDE HÅND  Man kan
ikke ligefrem beskylde Gribskov Kommunes administration for at modarbejde Attendo
i plejefirmaets bestræbelser på
at leve op til kontraktlige krav
og opgaver. Tværtimod.
Agnes Helene Jensens dødsfald i maj 2017, og det efterføl-

gende røde påbud til Attendo for svigtet der lå bag dødsfaldet, var direkte årsag til, at
der i efteråret blev iværksat en
række tiltag der skulle stramme op på procedurer og sikre,
at fejlene hos Attendo dermed
skulle mindskes fremadrettet.
Så langt, så godt.
Men samtidigt blev der
også iværksat mere eller min-

dre kreative løsninger fra
kommunens administration, der skulle hjælpe Attendo
med at passe deres arbejde i
hjemmesygeplejen.

Planlagt arbejde for
akutsygeplejersker
Ugeposten er i besiddelse af
dokumentation for, at Gribskov Kommunes direktør på

Sygeplejersker tilknyttet det kommunale akutteam er flere gange blevet sat til at varetage sygeplejeopgaver som Attendo skulle h
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have varetaget. Ikke akut, men planlagt.
Modelfoto
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Min mening
Foto: Jens BT

Fagforening raser: Dårlig
håndtering af kommunen
i Attendo-sagen
Den politisk ansvarlige på området i sudste periode, Birgit Roswall (V) fik øjensynligt ikke noget at vide om den den kreative løsning fra administrationens side. Pressefoto

området, nu sygemeldte Mette Bierbaum, og kvalitetschef
Lone Teglbjærg tog initiativ
til, at Pleje Gribskovs kommunalt ansatte- og lønnede sygeplejersker i det såkaldte akutteam skulle køre ud for Attendo til vigtige sygeplejeopgaver,
som det svenske plejeﬁrma
ikke kunne løfte. Vel at mærke
planlagt, og ikke akut. Den første opgave og udkørsel var helt
ekstraordinær, og en livsvigtig
situation, og derfor dette ekstraordinære tiltag, bekræfter
Mette Bierbaum i en mail.
Men det blev ikke til dette
ene særtilfælde. Siden er Pleje
Gribskovs akut-sygeplejersker

i ﬂere omgange, og ofte ﬂere
gange om dagen i op til både
én og to uger, blevet planlagt at køre ud for at varetage
opgaver som Attendo ellers
skulle have varetaget. Efter
ordre fra Mette Bierbaum og
Lone Teglbjærg.

Et særtilfælde blev til
flere planlagte opgaver
Den seneste af denne slags
planlagte udkørsler, som Ugeposten kender til, er sket så
sent som for ﬁre uger siden. I
alt har vi kendskab til 6-8 planlagte perioder af udkørsler
som beskrevet, som Attendo
ellers skulle have taget sig af.

Af Lene Lindberg.
Afdelingsformand,
FOA Nordsjælland

Den politisk ansvarlige på
området i seneste byrådsperiode, Birgit Roswall (V) er
ikke blevet informeret om det
kreative initiativ fra direktørens side, “eller, i hvert fald
kan jeg ikke huske at jeg er
blevet informeret om det”,
siger Birgit Roswall til Ugeposten, og ønsker ellers ikke
at kommentere den konkrete
sag eller Attendo-skandalen
yderligere.
■ Læs centerchef Mikkel
Damgaards’ skriftlige svar
på tre relevante spørgsmål på vores hjemmeside:
www.ugeposten.dk

Tirsdag formiddag kunne
man på Ugeposten.dk læse, at
kommunen nu fyrer Attendo.
Håndteringen af sagen skaber
usikkerhed hos medarbejdere
og borgere.
Gribskov Kommunes angivelige fyring af Attendo er
endnu et kapitel i en sag, som
nu har stået på i næsten et år,
og endnu et eksempel på ringe håndtering fra kommunens
side.
Jeg blev meget overrasket
over at læse en politisk udmelding på Ugeposten.dk, før der
er fundet en løsning – hverken
medarbejdere eller borgere
aner, hvor de står lige nu.

På kommunens hjemmeside står der blot, at konstitueringspartierne ønsker at se på
det fremtidige samarbejde.
Det er en håbløs uklar melding – hvad betyder det for
medarbejderne og borgerne?
Uanset om der er tale om
en fyring eller ej, bør der tænkes mere på hensynet til medarbejderne og borgerne,” siger
hun.
Det er stadig uvist, om der
skal en ny leverandør eller om
ældreplejen skal hjemtages.
Mit håb er, hvis kommunen hjemtager ældreplejen, at
det sker under ordentlige forhold og af hensyn til trygheden for både borgere og medarbejdere, at medarbejderne
følger med under loven om
virksomhedsoverdragelse.

DRIKKER DU ”LIDT”
FOR MEGET?
- eller er du pårørende

GRATIS OG ANONYM

hjælp, rådgivning og behandling
• Alkoholbehandling: Det er svært, ofte umuligt selv at
vinde kampen mod alkoholen! Vi kan hjælpe dig. Gratis
og anonyme indviduelle samtaler, uanset om du ønsker
helt at stoppe, eller målet er at begrænse forbruget.
• Familiebehandling: Det kan være meget hårdt at være
pårørende til en der drikker.
Derfor tilbyder vi også dig gratis hjælp og samtaler.
• Abstinens og afrusning: Har du brug for hjælp til
abstinenser eller brug for antabus, så kan vores akut
team komme hjem til dig.

70 20 55 01
DØGNTELEFON

DYSCON ALKOHOLAMBULATORIUM
Slotsgade 4351
- 3400
Hillerød
Helsingørsgade
– 3400
Hillerød
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Hvem skal overtage borgere efter
Attendo-fyring? Ikke os, siger BM Pleje
I fremtiden skal der ikke længere køre
Attendo-biler i Gribskov, siger et politisk
flertal. Men hvem skal overtage efter det
svenske firma?
Af Jeppe Helkov

ALTERNATIVER  Attendo skal
fyres af Gribskov Kommune.
Det mener et politisk flertal i
byrådet. Endnu er de nærmere omstændigheder for opsigelsen af plejefirmaet ikke forhandlet på plads.
I en pressemeddelelse fortæller formanden for Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget,
Pia Foght (S), at man nu skal
undersøge, hvordan hjemmeplejen i Gribskov Kommune
skal indrettes i fremtiden.
“Fagudvalgene i Gribskov
Kommune forventes i april
måned at give administrationen mandat til at afklare om,
der er leverandører på markedet, der ønsker at blive leverandører i Gribskov Kommune inden for hjemmeplejen,”
siger Pia Foght.

Ønsker ikke at udvidde
Men havde forvaltningen
håbet, at den anden nuvæ-

Indehaverne af BM Pleje, Martin og
Birgitte Marburger, har svært ved at
se, hvordan de skal kunne løfte store
dele af Attendos opgaver.

Hvornår skal det her gælde
fra, hvad sker der med de plejecentre, som Attendo er inde
over? Bliver de opsagt dér? Og
har kommunen gjort sig nogle
tanker om, at Attendo nok har
et års opsigelse? Hvad tænker
de? Vi er jo ikke blevet kontaktet og spurgt, om vi kan overtage noget af den pleje her.”

rende leverandør af hjemmeplejen i Gribskov Kommune,
BM Pleje, var klar til at overtage Attendos borgere, får de
sig en slem skuffelse. Det fortæller medindehaver Martin
Marburger.
“Vi har snakket om, hvorvidt
vi skal udvide, men det er ikke
et ønske, vi umiddelbart har.
Det er det ikke. Det har været
rigtig hårdt personligt for os
at drive det her. Det er ikke
bare et 8-16-job. Det er døgnet
rundt. Så vi har gjort op med
os selv, at vi ikke ønsker at blive
større. Og det skyldes både de
priser, som Gribskov betaler,
men også arbejdspresset.”

Alt bliver dyrere
“Vi har nogle gode lokaliteter i
øjeblikket, og vi ville ikke kunne kapere, hvis vi skulle vækste
yderligere. Hvis vi skulle op at
have Attendos størrelse, ville
det også kræve, at vi har flere
kørselskontorer. Vi skal anskaffe flere biler. Alt bliver dyrere.

Mere attraktiv hjemmepleje

Og det, kombineret med at det
er svært at skaffe nye medarbejdere, gør, at det ikke er en
mulighed,” siger Martin Marburger til Ugeposten. Han vurderer samtidig, at politikerne i
Gribskov har gjort det rigtige
ved at fyre Attendo.
“Jeg synes, det er en vold-

som udmelding. Men umiddelbart synes jeg, at kommunen gør det rigtige med tanke på alt den kritik, der har
været af Attendo,” siger han og
fortsætter:
“Jeg er bekymret for, hvad
de borgere, Attendo har, tænker – og selvfølgelig også for

Attendos medarbejdere. Hvad
vil det betyde for dem?,” spørger han.
Og generelt mener Martin Marburger, at der er mange ubesvarede spørgsmål
omkring fyringen af Attendo.
“Der dukker nogle spørgsmål op hos mig allerede nu.

Martin Marburger vurderer dog også, at hjemmeplejen i Gribskov er blevet mere
attraktiv, efter politikerne har
valgt at hjemtage hjemmesygeplejen. Et område, som ifølge Martin Marburger indtil
nu har været en virkelig dårlig
forretning.
“Som fritvalgsleverandør
er det blevet betydeligt lettere at løfte hjemmepleje-delen.
Andre leverandører, der skal
kigge ind i Gribskov Kommune, vil nok nu se en bedre
forretning i det, end da sygeplejen også var til stede. Helt
klart,” slutter han.
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Embedsmænd undlod at
fortælle politikere om påbud
Forkert antal piller, manglende medicinpræparater og ’betydelig risiko’ for patienterne. Landets øverste sundhedsmyndighed
sender alvorlig kritik mod Gribskovs
leverandør af hjemmesygepleje
Af Jeppe Helkov

PÅBUD  Bedst som man ikke
troede, at det kunne blive værre, bliver der nu føjet et nyt
kapitel til den alenlange føljeton om Attendo.
Mens alt fokus har været på,
om Attendo i Gribskov skal
fyres eller ej, har den øverste
myndighed inden for sundhedsvæsenet, Styrelsen for
Patientsikkerhed, i smug givet
Attendo Helsinge et påbud.
Det er en af de hårdeste sanktionsmuligheder, der er i det
danske sundhedsvæsen.
Og det nye påbud er ikke
“bare” er en gengivelse af tidligere påbud fra Gribskov
Kommune.
Styrelsen for Patientsikkerhed har ved et tilsyn den 12.
september fundet en række af
de fejl, som Attendo gang på
gang har haft de seneste fire
år. Det er igen medicinhåndteringen, der er stærkt problematisk, ligesom der er problemer med Attendos journalføring og implementering af visse instrukser.
De fundne fejl er af så alvorlig karakter, at Styrelsen for
Patientsikkerhed mener, at
tilstanden hos Attendo giver
’større problemer af betydning
for patientsikkerheden’. Styrelsen skriver derfor, at Attendo
’straks skal opfylde nærmere
fastsatte krav for at bringe de
konstaterede forhold i orden’.
Det nye påbud blev allerede
givet den 1. marts, men Gribskov Kommune har altså undladt at fortælle borgerne om
de alvorlige problemer med
Attendo, som der igen er konstateret. Ugeposten har siden
den 2. januar også forsøgt at
få aktindsigt i det tilsyn, der

nu har ført til påbuddet. Men
selvom offentlighedsloven
foreskriver, at man skal have
svar inden for syv dage, er
sagen indtil nu blevet trukket
i langdrag. Senest har Ugeposten fået besked om, at et svar
er blevet udskudt til slutningen af marts.
Og det er ikke kun borgerne
og medierne, der bliver holdt i
mørke, når det kommer til det
nye påbud. Ugeposten har talt
med flere byrådsmedlemmer,
der alle samstemmende fortæller, at de ikke havde hørt
om påbudet, før Ugeposten
begyndte at spørge ind til det.

Fejl i stikprøver
Det seneste påbud fra 1. marts
er givet ud fra en stikprøvekontrol, der blev foretaget i
september sidste år. Ved tilsynet blev der blandt andet lavet
stikprøvekontrol i tre borgeres medicin. Her blev der fundet så alvorlige fejl, at Styrelsen for Patientsikkerhed gentagende gange betoner, at det
’udgør en væsentlig risiko for
patientsikkerheden’.
Styrelsen for Patientsikkerhed kunne blandt andet konstatere, at der hos en af borgerne
manglede allegimedicin, ligesom der i journalen ikke fandtes nogen ordination på det.
De konstaterede også, at i en
af stikprøverne manglede piller i doseringsæsken hos én af
borgerne. Det betyder altså, at
borgerne ifølge medicinlisten,
som Attendo udfylder, burde der være et vist antal piller
tilbage af pågældende medicin, men i pilleæsken var der et
andet antal. Det giver altså en
fare for, at borgeren på et tidspunkt har fået flere piller, end
han skulle have.

Attendo har fået endnu et påbud. Denne gang fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Modelfoto: Mostphotos

“Det er styrelsens vurdering,
at de fundne fejl og mangler i
medicinhåndteringen samlet
set rummede en betydelig risiko for, at patienterne ikke fik
korrekt medicin. Tillige at fejl
og mangler i medicinhåndteringen som udgangspunkt
rummer en alvorlig risiko for
patientsikkerheden,” skriver
Styrelsen for Patientsikkerhed
i tilsynsrapporten.

Stribevis af handleplaner
Det er Gribskov Kommune,
der havde bestilt tilsynet. Efter
en rapport fra revisionsfirmaet BDO sidste år viste så alvorlige fejl og mangler, at Gribskov Kommune valgte at give
Attendo et rødt påbud. Men
selvom Attendo siden da har
holdt et utal af dialogmøder

med topembedsmændene i
kommunen og skrevet stribevis af handleplaner, har det tilsyneladende ikke haft nogen
effekt. I hvert fald bliver der
stadig lavet mange af de samme fejl.
Tilsynsrapporten er undervejs sendt i høring hos Attendo, og firmaet har anført,
at de har iværksat en række tiltag for at bringe de
påpegede fejl og mangler i
orden. Men det er ikke nok,
understreger Styrelsen for
Patientsikkerhed.
“Det ændrer imidlertid ikke
på styrelsens vurdering af, at
de anførte målepunkter ikke
er opfyldt, da det ikke alene
på baggrund af disse kan konstateres, om ændringerne er
tilstrækkeligt implementeret

og har haft den nødvendige
virkning i praksis,” skriver de i
tilsynsrapporten.

Det står der i rapporten:
“Styrelsen har således lagt vægt
på, at ledelsen (i Attendo, red.)
ikke havde sikret sig, at personalet var introduceret og derved bekendt med de gældende instrukser på det sundhedsfaglige område. Derudover at
ledelsen ikke havde sikret sig,
at instrukserne var opdateret
og let tilgængelige for personalet. Yderligere havde ledelsen ved tilsynet ikke overblik
over personalets konkrete
kompetencer i forhold til, hvilke opgaver den enkelte medarbejder kunne varetage.”
“Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at den sund-

hedsfaglige dokumentation i
alle tre omsorgsjournaler var
meget mangelfuld og præget
af manglende systematik, entydighed og overskuelighed, hvilket rummer en betydelig risiko
for patientsikkerheden.”
“Fravær af væsentlige helbredsoplysninger, herunder
sygdomme/funktionsnedsættelser betyder således, at det
er vanskeligt at få et hurtigt
overblik over patientens aktuelle helbredssituation, behov
for pleje og behandling samt
iværksat pleje og behandling.
Det er ligeledes vanskeligt i
forhold til at kunne sikre tilstrækkelig kontinuitet i pleje
og behandling af patienten,
samt at kunne håndtere en
eventuel akut opstået situation hurtigt og relevant.”

Se de alvorlige fejl: Derfor har Attendo fået nyt påbud
TILSYN  Attendo Helsinge har
fået et påbud af den øverste myndighed, Styrelsen for
Patientsikkerhed. Det sker efter
et tilsyn i september. Her kan
du se nogle af de fejl, som styrelsen fandt under sig besøg.
“I alle tre stikprøver var der
flere præparater, hvor det aktuelle handelsnavn ikke fremgik
af medicinlisten.”
“I én stikprøve af de tre stikprøver var medicinlisten ikke

ført entydigt og systematisk,
hvilke medførte at antallet af
tabletter i doseringsæskerne
ikke var korrekt.”
“I én af de tre stikprøver var
der ikke overensstemmelse
mellem antal piller på medicinlisten med antal piller i
doseringsæskerne.”
“I to af de tre stikprøver manglede enkelte af de
ordinerede præparater i
medicinbeholdningen.”

“I to af tre stikprøver var
medicin i brug ikke adskilt fra
medicin, der ikke var i brug.
Der var i to af medicinbeholdningerne flere glas med samme præparater, men med forskellige handelsnavne og i
forskellige styrker, hvilket har
betydning for patientsikkerheden idet personalet kan tage
fejl af glassene.”
“I to af de tre stikprøver havde enkelte præparater over-

skredet holdbarhedsdatoen.”
“I én af de tre stikprøver
manglede anbrudsdato på
insulinpen.”
■■ “Ved interview med ledelse og medarbejdere fandt
styrelsen, at instrukser og
lokale vejledninger ikke var
kendt af det tilstedeværende personale.”
“Det fremgik ved tilsynet,
at de tilstedeværende ikke var
inde i de lokale forhold.”

“Ved tilsynet var 8 af 9
målepunkter ikke opfyldt i
henhold til ”Patientforløb og
journalføring”.
“Der manglede i journalerne en oversigt over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler
med behandlingsansvarlige
læge.”
“Ved tilsynet var 15 af 25
målepunkter ikke opfyldt i henhold til ”Medicinhåndtering.”

“Vedrørende medicinhåndtering var der særlige
mangler, herunder eksempelvis uoverensstemmelse mellem ophældt medicin
og det i medicinlisten anførte, medicinlisten var ikke
ført entydigt og systematisk,
desuden var der ikke korrekt opbevaring af ikke-aktuel medicin samt overskredet
holdbarhedsdato.”

30

Nyheder

26. marts 2018

Ugeposten

Konservative ønsk
skandalen undersø
“Det kan jo ikke nytte noget at administrationen først begynder at
orientere os når pressen begynder at rode i tingene”
Af Jesper Gisli

KONSEKVENS  “Det skal ikke
være vores egen administration der undersøger sig selv.
Det kommer der ikke noget
godt ud af. Nej, det skal være
friske øjne ude fra, der vender
alle sten, politisk såvel som i
administrationen, og så skal
vi finde ud af hvad der er op
og ned i denne sag, og hvem
der har taget hvilke beslutninger, og hvorfor. Fordi vi
skal have styr på vores procedurer og arbejdsgange, og
vi skal have set på hvordan
vores system reagerer hurtigt
og bedst på ting som foregår
uhensigtsmæssigt”.
Sådan siger Trine Egetved,
byrådsmedlem for Konservative efter Ugepostens nyhed
torsdag om endnu et alvorligt
påbud til plejefirmaet Attendo
- og hvad værre var; et påbud
flere byrådsmedlemmer ikke
kendte til, til trods for, at kommunens embedsfolk har fået
skarpe instrukser om, at informere alle i byrådet om alle
nyheder i Attendo-sagen på
grund af situationens alvor.

“Der er noget helt galt i denne sag, og vi skal finde ud af hvad det er, så vi kan
lære af vores fejl”, siger Trine Egetved til Ugeposten. Pressefoto

Konservative opfordrer
derfor nu resten af byrådet
til at bakke op om en uvildig
undersøgelse af hele Attendoskandalen.

Undersøgelse skal give
alle arbejdsro
“Der er noget helt galt i
denne sag, og vi skal finde ud
af hvad det er, så vi kan lære af
vores fejl. Det handler i bund
og grund om ordentlighed.
Det handler om, at vi som
politikere skal kunne stole
på, at vores administration
informerer os, at de gør hvad

de skal, har tilfredsstillende
arbejdsprocedurer, og at vi
som folkevalgte er trygge ved
deres beslutninger og informationer”, siger Trine Egetved, og fortsætter.
“Det der er foregået i hele
denne sag om Attendo er ikke
tilfredsstillende, og vi skal vide
hvad der foregår og hvorfor.
Det kan jo ikke nytte noget, at
administrationen først begynder at orientere os politikere
når pressen begynder at rode i
tingene. Som i sagen om dette
seneste påbud. Et eller andet
er der gået helt galt i hele
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ker Attendoøgt til bunds

Torsdag kunne Ugeposten.dk fortælle
byrådsmedlemmerne om endnu et påbu
d til skandaleramte Attendo.
Det fik Konservative til at kræve en uvild
ig redegørelse af rådhusets administra
tions arbejde.

denne sag, og nu går den ikke
længere. Derfor bør vi have en
tilbundsgående undersøgelse
på rådhuset, så vi kan få svar
på, om der er udvist rettidig
omhu, om man har været kritisk nok i forhold til de oplysninger man har fået, og om

tingene er gået efter bogen.
Det er vi alle bedst tjent med.
Også for at beskytte vores
administration og sikre at
alle mistanker og beskyldninger bliver afkræftet, så også de
kan få arbejdsro og se frem-

ad”, siger Trine Egetved til
Ugeposten, og understreger,
at man fra Konservatives side
ønsker og håber på en bred
politisk opbakning til sådan
en undersøgelse.
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Attendo genkendte
Nuværende
kvalitetschef
modtog Attendos
svar for to år siden

Arkivfoto:
Jens Berg Thomsen

Af Jens Berg Thomsen

tidligere kritik “Vi kan ikke
genkende, at ufaglærte administrerer insulin eller fjerner
kateter.”
“Ydelser fjernes som
udgangspunkt altid, men selvfølgelig kan der ske “smuttere”, hvor en enkelt ydelse ikke
er fjernet.”
“(Konkurrencen, red.) er tilsyneladende ikke opfattet af
alle medarbejdere som tilsigtet. Det vil vi selvfølgelig italesætte på først kommende
personalemøde.”
Som Ugeposten kunne
fortælle for nylig, blev både
embedsmænd og politikere
allerede i 2015 advaret mod
opgaver, der blev stående på
kørelisterne selvom de ikke var
aktuelle mere, manglende faglært personale hos Attendo og
konkurrencer om at finde flest
ydelser til borgerne blandt
Attendos ansatte.
Ugeposten har søgt aktindsigt i den korrespondance, der siden advarselsmailen
fra de tidligere medarbejdere
har været mellem Attendo og
Gribskov Kommune.

Kvalitets- og udviklingschef
Lone Teglbjærg beder den 9.
oktober 2015 Attendo om
svar på rækken af kritikpunkter - blandt andet at ufaglærte står for at dosere insulin og
fjerne kateter fra mandlige
patienter.
“Vi kan ikke genkende, at
ufaglærte administrerer insulin eller fjerner kateter,” skriver Attendo og tilføjer, at det
heller ikke er planlagt, at ufaglærte skal føre tilsyn med sår.
Attendo afviser også, at ydelser
som at varme mad i mikroovn
og at gå ud med affald bliver
stående på kørelister, selvom
personalet melder tilbage, at
de ikke længere er relevante.
“Ydelser fjernes som
udgangspunkt altid men selvfølgelig kan der ske “smuttere”, hvor en enkelt ydelse ikke
er fjernet.”
Attendo svarer også på, at
der har været afholdt konkurrencer blandt medarbejderne
om at “opfinde” ydelser til borgerne. Plejefirmaet afviser dog

og skriver, at der er tale om en
misforståelse.
“I to nye afdelinger har der
været “konkurrence” i forbindelse med oplæring/forståelse af kommunens servicebeskrivelser. Servicebeskrivelserne efter 1.5.2014 indeholder
langt mere og er ikke så deltaljeret beskrevet som tidligere.
Derfor har det været nødvendigt at undervise medarbejderne i, hvad der f.eks. ligger
i “daglig toilette.” Det er tilsyneladende ikke opfattet af
alle medarbejdere som tilsigtet. Det vil vi selvfølgelig italesættes på førstkommende
personalemøde.”

Advaret af medarbejder
Ud over brevet fra Dansk Sygeplejeråd, blev Gribskov Kommune også advaret af en sygeplejerske, der var ansat hos
Attendo i 2015. Sygeplejersken
klagede ifølge Gribskov Kommune over “dårligt arbejdsmiljø” hos plejefirmaet tilbage
i 2015, men på et møde kun-
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ne den ansatte fortælle om en
række ting, som Attendo efterfølgende blev bedt om at forholde sig til.
Den ansatte kunne blandt
andet fortælle om en borger,
der konstant havde diarré som
følge af at have fået sondemad
for hurtigt. Borgeren var også
gentagende gange blev indlagt på grund af det samme.
En anden borger havde ikke
fået aftensmad i flere dage,
mens en tredje ikke havde fået
sin aftenmedicin, fordi borgeren var gået i seng, og Attendo
derfor havde aflyst besøget.
Sygeplejersken kunne også
fortælle, at ufaglærte havde
givet insulin og medicin i det
hele taget, og at ufaglærte også
havde skyllet kateter.
Den 6. marts 2016 svarer
Attendos dengang nytiltrådte
regionschef Dorte Dahl.
“Tak for de cases, du har
sendt,” lyder det fra Dorte
Dahl og refererer til et møde,
som Attendoledelsen havde
med sygeplejersken og fagforeningerne FOA og Dansk
Sygeplejeråd.
“(...) Sygeplejersken gav flere
gange udtryk for, at hun synes,
at tingene er blevet bedre efter,
at (en vicechef i Attendo, red.)
er kommet til, og det er jo dejligt. Vi drøftede, hvordan vi
fremover sikrer, at medarbejdernes observationer høres og
tages alvorligt og talte også de
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Ugeposten har fået aktindsigt i en række svar på kritik om Attendo,
som blev rejst i 2015. Kritikken og svarene fra Attendo blev udvekslet mellem den nuværende kvalitetschef i Gribskov Kommune Lone
Teglbjærg og Attendo.
Udpluk fra kritikken:
• Ufaglærte medarbejdere administrer insulin, fjerner kateter på
mænd og tilser sår
• Ydelser fjernes ikke fra kørelisten, selvom de ikke længere er
aktuelle

Nyt tag

• Manglende fokus på triagering af borgerne (et system, der inddeler patienter i farvekoder, så man kan se, hvor hurtigt, der skal
reageres på deres tilstand, red.)
• Kan en enkelt sygeplejerske løse alle opgaver?
• Der har været afholdt konkurrence i januar og februar 2015 om,
hvem der kan “opfinde” flest ydelser. Præmien var biografbilletter.
Ny terrasse

forskellige cases igennem.”
Regionschef Dorte Dahl
nævner, at vicechefen i Attendo vil svare på de konkrete
kritikpunkter. Ugeposten har
også fået aktindsigt i svarene,
og til spørgsmålet om sondemaden, skriver vicechefen:
“Det er ikke min vurdering,
at sondeernæringen gives for
hurtigt.”
Til kritik om besøg, der lapper ind over hinanden, skriver
vicechefen.
“Jeg kan ikke genkende dette. Der er ingen besøg, der lapper indover.”

Til kritikken om manglende aftenbesøg og aftenmedicin til en visiteret borger skriver vicechefen:
“(Borgeren, red.) ønsker
ikke, at vi kommer om aftenen,
og vi har derfor prøvet flere
forskellige måder at gøre tingene på. Vi er ofte kommet til
en lukket dør. Ind imellem har
(borgeren, red.) åbnet døren
og sendt os væk igen. Derfor er
besøgene afsluttet nu”.

Ny tilbygning

Ring til os for et uforpligtende tilbud

60 350 350

Ølsted Stationsvej 8 • 3310 Ølsted • tme-byg.dk
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Kvalitets- og udviklingschef Lone Teglbjærg i Gribskov Kommune var - på trods af aftale - pludselig tavs.

Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

En mur af tavshed
En række chefer i
Gribskov Kommune
var ikke til at træffe
på telefonen
Af Jens Berg Thomsen

tavshed Ugeposten havde ellers en aftale med kvalitets- udviklingschef i Gribskov
Kommune Lone Teglbjærg
om, at vi kunne ringe og stille
spørgsmål til det nye påbud

Få smilet
tilbage
Alt inden for tandprotesebehandling
Op til 5 års garanti på alle produkter
Gratis eftersyn
Behandling kan foregå i hjemmet
Samarbejdsaftale med kommunen

Før

Ring og hør hvad vi kan gøre for dig
Troels Renard tilbyder tandprotestebehandling i
Hørsholm, Helsingør og nu
også i Helsinge. Kom og få
et uforpligtende tilbud evt.
inden tandudtrækning
Vi leverer kun danske kvalitetsprodukter med op til
5 års garanti og vi har ”fuld
tilfredshed eller pengene
tilbage”.

Efter

Kliniske Tandteknikere
Pia & Troels Renard
Frederiksborgvej 5 - 3200 Helsinge • tlf. 20 95 22 95 • www.tandtekniker-renard.dk
Åben konsultation mandag og onsdag kl. 13-16 og efter aftale

til Attendo fra Styrelsen fra
Patientsikkerhed og til den kritik, som blev rejst i 2015.
Men på trods af aftalen og
en mail med spørgsmål, der
blev sendt dagen inden til
Lone Teglbjærg, blev Ugeposten mødt af en mur af tavshed.
Hverken Lone Teglbjærg, hendes kollega centerchef Mikkel
Damgaards eller kommunikationschef i kommunen Rasmus Lindboe var til at træffe på
trods af adskillige opkald, telefonsvarerbeskeder og sms’er.

Ugeposten ville gerne have
haft svar fra Lone Teglbjærg på,
hvorfor kommunen har valgt
ikke at fortælle omverdenen
om det nye påbud. Vi ville også
gerne have spurgt, hvor kritikken fra 2015 om blandt andet
fejl i medicindosering og brug
af ukvalificeret arbejdskraft til
sygeplejeopgaver endte efter
Lone Teglbjærgs dialog med
Attendo. Blev den givet videre
fra Lone Teglbjærg til det politiske system? Svarene blæser i
vinden.
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Her er Ugepostens dokumentation:

Er det den hjemmepleje, vi ønsker?
Ugeposten har igennem længere tid forsøgt at få indsigt i de kørelister, Attendos medarbejdere arbejder efter. Men først for nylig
er det lykkedes. Og de tegner et dystert billede, mener formand for FOA. ’Det er lige så slemt, som jeg frygtede,’ siger hun

Tidligere
medarbejdere:

Af Jeppe Helkov

TRAVLHED  Lad os lege en lille
gætteleg. Du skal gætte, hvor
lang tid det følgende tager:
Du er hjemmehjælper for
en dag. Her kommer du ud hos
en ældre borger. Hun skal først
hjælpes op ad sengen. Så skal
hun hjælpes en tur på toilettet. Herefter skal du lave noget
middagsmad til hende. Du skal
vente på, hun har spist det. Du
skal tørre hendes vasketøj, og
du skal give hende medicin.
Derudover skal du selvfølgelig have din sko og jakke af,
når du ankommer til hjemmet
- og du skal have dit overtøj på
og sige ordentligt farvel, når
du går igen. Hvor lang tid vil
alt det tage?
20 minutter hvis du spørger
ledelsen i Attendo.
Det er i hvert fald, hvad en
ansat har fået bevilget af tid
til at hjælpe den pågældende
borger. Ugeposten er kommet
i besiddelse af en række kørelister, som de ansatte i Attendo
arbejde efter. Kørelisten viser,
hvilke ydelser de enkelte borgere skal have hjælp til - og
hvor meget tid medarbejderne har til at udføre dem.

Vi blev bedt
om at presse
kørelisterne

Af Jeppe Helkov

25 minutter er der sat af til at udføre de her fem opgaver. Udover de fem ydelser skal man på de tyve minutter også nå at tage sit overtøj af og på.

Så slemt som frygtet
Ugeposten har vist kørelisterne
til Lene Lindberg, afdelingsformand i FOA Nordsjælland - og
hun mener, at kørelisterne tegner et dystert billede af hjemmeplejen i Gribskov.
“Det er lige så slemt, som jeg
frygtede. Der er ikke tid nok
hos de enkelte borgere. Det går
både ud over fagligheden, kvaliteten og de ældre,” siger hun.
Det er langt fra første gang,
at Attendos kørelister får kritik.
Flere tidligere medarbejdere
har stået frem i Ugeposten og
fortalt om et nærmest umenneskeligt arbejdspres. Men
hver gang har Attendo fortalt,
at de ikke kan genkende kritikken. Og Ugeposten skulle vende tilbage, når vi havde noget
konkret. Som kørelister.
Og det har vi altså nu. Men
alligevel er Attendo ikke nået
at vende tilbage med en kommentar før redaktionens
deadline.
Lene Lindberg peger især
på, at kørelisterne bliver urealistiske, når borgerne skal have
flere end tre ydelser. Et eksempel er en mandlig borger.

15 minutter til det hele
Han skal have hjælp til at komme op af sengen. Han skal i bad
og på toilettet. Og så skal han
have hjælp med kompressionsstrømper og have sin daglige medicin. Alle de ydelser har
planlæggerne i Attendo sat 15
minutter af til. I de 15 minutter
skal medarbejdere igen også
nå at tage sko og overtøj af ved
ankomsten og påføre sig det

Ugeposten er kommet i besiddelse af 134 kørelister fra de seneste tre år. Alle kørelister viser samme dystre billede; alt for lidt tid til hjemmeplejeopgaverne

igen ved besøget afslutning.
Et andet eksempel er, at
der er hos en borger er sat
fem minutter af til tre ydelser.
Aftensmaden skal opvarmes,
manden skal have såkaldt kognitiv kompensation - og så skal
borgeren også have sin medicin. Derudover skal hjemmehjælperen tage stilling til, om
’borgeren har behov for støtte
ift. basale behov - at få nok at
spise og drikke og til at varetage den personlige hygiejne’.
Og alt det har man altså fem
minutter til at få ordnet. Og
igen skal man også først have
sko og jakke af og på.

Ugeposten dokumenterer
nu hvad der er blevet
afvist i måneder
Det er blot tre af en lang række
eksempler fra de få kørelister,
som Ugeposten har set. Men
ifølge Lene Lindberg fylder de
stramme kørelister meget hos
hendes de af hendes medlemmer, der er ansat i Attendo.
“Jeg var for nylig til møde i
Pleje Gribskov, fordi der skal
overdrages medarbejdere fra
Attendo til Pleje Gribskov i
forbindelse med overdragelsen af hjemmesygeplejen.
Og på det møde blev der talt
meget om, at kørelisterne havde været et stort problem hos
Attendo. De var for pressede,
og det ville medarbejderne
gerne have mere styr på. Det
var nødvendigt med mere tid,

så de ansatte ikke selv er nødt
“Jeg har spurgt en medartil at bestemme, hvornår man bejder, hvordan man håndteskal gå fra en borger, fordi der rer køreplanerne. Hun fortælikke er mere tid,” siger hun og ler, at man piber over for borgerne. Og borfortsætter:
gerne er jo ret
“Og ser man
på kørelisterne,
loyale over for
kan det simde medarbejpelthen ikke
dere, der komlade sig gøre
mer i deres
at nå det hele
hjem. Så siger
og køre fra
de, at de ikke
behøver at lave
sted til sted. Så
en eller flere af
skal der doseres medicin, og
ydelserne den
det tager lidt
dag. Så selvom
tid. Så skal der
de er visiteret
til hjælp, så forlaves sårpleje,
barmer borgeder skal laves
mad. De ansatre sig over dem.
te skal det hele
På den måde
på ingen tid.
sætter ledelPå kørelisterne
sen i Attendo
kan man også
både borgerne
se, at flere af
og de ansatdem er nødt
te i et kæmpe
dilemma.”
til at droppe
deres frokost,
Er ekstremt
som de ellers
pressede
har ret til. Når
Lene Lindberg
Du siger, du
man ser, hvor
afdelingsformand,
har talt med
meget man
FOA Nordsjælland
én medarbejpresser medder. Kan det
arbejderne, er
det ikke underligt, at der bli- ikke bare være en enkeltstående
ver lavet fejl.”
tilfælde?
I sine mange snakke med
“Nej. Især når jeg taler med
FOA-medlemmerne i Attendo social- og sundhedsassistenhar Lene Lindberg fået en for- ter er det tydeligt, at de er eksklaring på, hvordan de ansatte tremt pressede. Men de synes
alligevel kan få køreplanerne også, at de har nogle dejlige
til at fungere.
borgere, de ikke vil undvære.

Det er lige så
slemt, som jeg
frygtede. Der er
ikke tid nok hos de
enkelte borgere.
Det går både ud
over fagligheden,
kvaliteten og
de ældre

Så de dropper at holde deres
pause. De fleste af dem har flere gange om ugen en fornemmelse af, at de ikke kan udføre
deres arbejde fagligt forsvarligt. Men det er konsekvensen,
når man som Gribskov Kommune ikke er villig til at betale
mere for ældreplejen. Så ender
man her,” siger hun.

Kommunaldirektør lægger
nu Ugeposten på is
Og tror man, at tidspunkterne på kørelisterne bare er
vejledende, kan man godt tro
om igen. På flere af dem står,
at det er yderst vigtigt, at man
kommer på det tidspunkt,
der står nævnt. I et tilfælde
står f.eks. ’OBS, vigtigt at du
kommer kl. 20, da borgeren
ellers selv tager sondemaden
og skyller ikke nok efter med
væske’.
Ugeposten ville gerne have
spurgt Gribskov Kommune,
hvad de synes om, at kørelisterne i Attendo er så pressede, at det ifølge FOA Formand
Lene Lindberg både går ud
over fagligheden i ældreplejen
og ud over de ældre.
Men kommunaldirektør
Holger Spangsberg har for
nylig meddelt Ugeposten,
at kommunen i fremtiden
ikke vil svare på Ugepostens
spørgsmål om ældreplejen i
Gribskov.

ORDRE  Urealistiske kørelister. Det er, hvad to tidligere
medarbejdere med planlægningsansvar hos Attendo nu
uafhængigt af hinanden fortæller, at de blev bedt om at
lave. Ugeposten har igennem
de sidste mange måneder talt
med flere nuværende og tidligere Attendo-medarbejdere.
Ingen af dem vil af hensyn til
deres nuværende jobsituation
og kontraktmæssige forhold
stå frem. Men de fortæller nu
alle samstemmende om problemer med kørelisterne.
De fortæller, at der simpelthen var for mange borgere i
forhold til ansatte.
“Fordi betalingen var Gribskov Kommune var så lav, så
mente ledelsen i Attendo ikke,
at der var råd til at ansætte flere.
Så selvom vi havde borgere til 20
kørelister, så måtte vi dele borgerne ud over de 16 medarbejdere, der var ansat. Man måtte
presse dem,” siger ’Camilla’. Hun
sad i en længere periode og lavede kørelisterne hus Attendo.
“Ofte lavede vi 16 kørelister,
fordi det var det antal medarbejdere, der var. Og så måtte vi
gå ind efterfølgende og dele de
borgere ud, der var i overskud.
Derfor blev kørelisterne også
så pressede. Men meldingen
fra ledelsen var, at der ikke var
råd til andet.” siger hun.
Flere af de tidligere ansatte på
Attendo fortæller også om, hvordan der ofte var dobbeltbesøg
på deres lister, fordi der pludselig kom en ekstra borger ind fra
højre. Det fremgår også af nogle af de kørelister, som Ugeposten har set, hvor der manuelt er
skrevet ekstra borgere ind.
“Jeg har også ofte oplevet,
at vi skulle to ansatte ud til en
borger, der skulle liftes. Men
så var jeg den eneste, der dukkede op, fordi der var lavet
en dobbeltbookning. Enkelte gange kunne man vente,
men ofte måtte man klare det
selv, fordi der ikke var tid til at
vente. Også selvom man stod
med en svær opgave, som man
egentlig skulle være to til,” fortæller Trine, der indtil for nylig
var ansat hos Attendo. Trine er
ikke hendes rigtige navn, men
Ugeposten kender hendes fulde identitet.
Ugeposten har naturligvis
forsøgt at få en kommentar fra
Attendo til kritikken, men de
er igen ikke vendt tilbage.
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Attendo-skandalen får konsekvenser:

Ansvarlig direktør fyret med øjeblikkelig virkning
En af de højest placerede embedsmænd i Gribskov Kommune er blevet afskediget med øjeblikkelig virkning
Af Jeppe Helkov og Jesper Gisli

KONSEKVENS Nu får Attendo-skandalen for alvor konsekvenser for de ansvarlige. Gribskov Kommune fyrer nu en af
de øverste embedsmænd i
kommunen. Det drejer sig om
direktøren for social- og sundhedsområdet, Mette Bierbaum.
Hun fratræder sin stilling med
øjeblikkelig virkning. Det erfarer Ugeposten fra ﬂere kilder i
Gribskov Kommune.
Mette Bierbaum har været
en af hovedpersonerne i det
stærkt kritisable forløb med
Attendo, som Ugeposten i
den seneste lange periode
har afdækket. Hun var den
ansvarlige direktør i kommunen under hele udbudsprocessen, hvor man endte
med at hyre Attendo i 2014.
Og hun har været den øverste
leder i hele forløbet, hvor den
ene møgsag efter den anden
er dukket op hos det svenske
plejeﬁrma.

Overfakturering på 13,4 mio. kr.
Ugeposten spurgte i begyndelsen af januar Mette Bierbaum om de regninger på
13,4 mio. kr., som Attendo har
sendt og fået betaling af Grib-

skov Kommune for, selvom
de aldrig havde udført arbejdet. En historie, der for alvor
ﬁk Attendo-skandalen til at
rulle. Få dage efter Ugepostens henvendelse langtidssygemeldte Mette Bierbaum sig
- og hun har været sygemeldt
lige siden.
Den ofﬁcielle forklaring på
afskedigelsen er Mette Bierbaums mange sygedage - og
at man på et område med
så meget pres på er nødt til
at have en direktør, der er til
stede.

Kommune: Ingen kommentar
Ugeposten har spurgt kommunaldirektør Holger Spangsberg
Kristiansen om afskedigelsen,
“Det er en personalesag, så
jeg har ingen kommentarer,”
siger han til Ugeposten.
Problemerne med Attendo har tårnet sig op, siden de
blev hovedleverandør i 2014.
Ud over to røde og et gult
påbud til Attendo har Ugeposten blandt andet beskrevet, at plejeﬁrmaet mod reglerne har aﬂyst rengøringsbesøg hos borgere i helligdagene omkring jul - uden at
give et erstatningsbesøg. Det
betød, at der gik 28 dage mel-

lem nogle af de ældre ﬁk gjort
rent. Ugeposten har beskrevet, hvordan ufaglærte er blevet sat til at udføre sygeplejefaglige opgaver, og hvordan
kørelisterne er så pressede, at
medarbejderne ikke kan følge
med.

Tilsyn viser igen problemer
Ugeposten har også fortalt om
den ene tilsynsrapport efter
den anden siden 2014, der
har vist de samme fejl igen og
igen hos Attendo. Men trods
det var Gribskov Kommune
svar igen og igen, at Attendo
skulle aﬂevere nogle kørelister og holde dialogmøder.
Senest har Ugeposten
beskrevet, hvordan Attendo
har fået et påbud af den øverste myndighed, Styrelsen for
Patientsikkerhed.
Det skete efter et tilsyn
viste, at Attendo har begået
fejl med medicinhåndteringen og har problemer med
journalisering og dokumentationen. Noget, som
Mette Bierbaum og Gribskov Kommune igen og igen
er blevet gjort bevidst om men som de altså på ﬁre år
ikke har formået at dæmme
op for.

Det var i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel fra januar, at direktør Mette Bierbaum sygemeldte sig.
Nu har Gribskov Kommune valgt at afskedige hende

En god synsprøve
og en god snak gør
meget for dine øjne
Vi er optikernørder, så vi har det sidste
nye udstyr, der kan sikre at du ikke bare får
den rigtige brille, men også, at vi udnytter
dit synpotentiale helt optimalt.
Brillecentrum · Nørregade 32A · 3300 Frederiksværk · Tlf.: 4772 4341
Mandag–torsdag 9.30 –17.30 · Fredag 9.30 –18.00 · Lørdag 9.00–14.00

Optiker Michael Bruun

VP-Arkaden 17 · 3200 Helsinge · Tlf. 48796630 · www.bruunsoptik.dk
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Trods Attendo-skandale og dødsfald:

Topembedsfolk forgyldt
Fyret direktør ﬁk over 400.000,- kroner i
bonus. Kommunens kvalitetschef med
ansvar for kvaliteten af hjemmesygepleje
har fået næsten 100.000 kroner i bonus.
Politikere undrer sig
Jesper Gisli

ATTENDOSKANDALEN Dødsfald
på grund af fejlbehandling,
journalrod, fejlmedicinering,
falske regninger, og alvorlige
påtaler og påbud fra Styrelsen
for patientsikkerhed.
Det er blot et udpluk af de
meritter plejeﬁrmaet Attendo
og Gribskov Kommune kan
fremvise efter ﬁre års samarbejde om hjemmesygepleje og
hjemmepleje til kommunens
ældre.
Alligevel har de ansvarlige
topembedsfolk på Gribskov
Rådhus hævet bonusser alt i
mens Attendo-skandalen har
rullet.
Den nu afskedigede direktør på området, Mette Bierbaum, har således i alt hævet
417.240,73 i bonus og resultatløn - altså ud over sin direktørløn på den gode side af en
million - i de ﬁre år Attendo
har udført hjemmesygepleje
og hjemmepleje i Gribskov
Kommune.
Mens Mette Bierbaum har
haft det overordnede ansvar
for hele social- og sundhedsområdet i kommunen, så har
kvalitetschef, Lone Teglbjærg, i
de samme ﬁre år udelukkende
haft ansvaret for kvaliteten og
sikkerheden på området, og
således ansvaret for kvaliteten
af Attendos arbejde.
Kvalitetschef Lone Teglbjærg har - ud over sin årsløn hævet næsten 100.000 kroner i
bonus og resultatløn i de ﬁre
år hun skulle holde Attendo i
ørerne.
Bierbaum og Teglbjærg har
sammen med jurist Bodil Lolle
og centerchef Mikkel Damgaards været det embedsværkﬁrkløver der har haft ansvaret
for området. I de seneste ﬁre år
har Lolle hævet 43.500,- i bonus og resultatløn, mens Mik-

kel Damgaards de to seneste år
har fået udbetalt 59.400,- i bonus og resultatløn.
I alt 613.140 kroner i bonusser og resultatløn i de ﬁre
år Attendo-skandalen har rullet.
Ugeposten har søgt om aktindsigt i de ﬁre embedsfolks
aftaler om resultatløn og bonus, og ligeledes søgt om aktindsigt i udbetalte beløb. Ugeposten har fået det sidste, men
ikke det første. Kun Mette Bierbaums resultatlønaftale har
vi fået aktindsigt i - ikke de tre
andres.
I Mette Bierbaums resultatlønaftale fremgår det blandt
andet, at der opnås resultatløn
og bonus ved at budgetter
overholdes, og at der foretages
månedsvise administrativ opfølgning på økonomi.
Derudover er der ﬂere andre succeskriterier for udbetaling af resultatløn, blandt meget andet 'Sikker politisk betjening', som blandt andet kan
være at politiske 'dagsordenpunkter er korte, klare og tydelige i deres formuleringer',
som det hedder i resultatlønaftalen for Mette Bierbaum i
2016.

Politikere reagerer
På Christiansborg er der undren over bonusserne.
Folketingsmedlem
Hans
Andersen mener, at der kan
være et problem i, at der udbetales bonusser når tingene ikke går som de skal.
"Jeg kan jo godt forstå, hvis
der er nogle i Gribskov Kommune, der engang imellem
har undret sig, når der er eksempler på, at der bliver udbetalt bonusser samtidig med, at
man kan se på et område, at
tingene ikke er gået helt godt",
siger Hans Andersen til Ugeposten og fortsætter.
"Og så er det jo at det bliver

Trods dødsfald på grund af fejlbehandling, journalrod, fejlmedicinering, falske regninger, og alvorlige påtaler og påbud til Attendo fra Styrelsen for patientsikkerhed, ﬁk de ﬁre ansvarlige embedsfolk bonusser for over 600.000,- kroner. Foto: Jens Berg Thomsen

svært at forklare og forsvare,
hvorfor det giver mening. Derfor er det vigtigt, vi får en større grad af åbenhed om brugen
af resultatløn. Og jeg hilser det
velkommen at der skal gennemføres en undersøgelse af
hvordan resultatløn i staten
skal skrues sammen, da jeg
fortsat mener at brugen af resultatløn er et vigtigt værktøj
til at motivere de ansatte også i
den offentlige sektor. Den undersøgelse kunne også bruges
i kommunerne fremadrettet",
siger Hans Andersen, der er
valgt i Nordsjælland.
SF's næstformand, og folketingskandidat i Nordsjællands
Storkreds efterlyser et efterspil
i hele Attendo-skandalen.
"Det kræver ikke meget fantasi at forestille sig at hvis en
embedsmands egen løn er afhængig af om budgettet overholdes, ja så går embedsmanden ikke til byrådet og beder

om ﬂere bevillinger til en
skrantende hjemmepleje. Når
embedsmændene så ovenikøbet har ladet kommunens
akutteam varetage opgaver
fordi Attendo ikke kunne leve
op til deres forpligtelser, uden
at kræve at Attendo satte ﬂere

”Der er ingen
tvivl om, at der er
sket meget alvorlige
svigt, som har fået
store menneskelige
konsekvenser. Det
bør ikke belønnes”
-Mette Abildgaard

folk på opgaven, så bliver mistanken bestyrket. Jeg ville som
borger sidde tilbage og tænke
om jeg har måtte leve med en
ringere hjælp og dårligere
kvalitet for at kommunens

embedsmænd kunne få bonus. Den tvivl må simpelthen
ikke opstå og derfor er den
slags bonus-aﬂønninger gift
for tilliden til kommunen og
den offentlige sektor. Der
mangler ganske enkelt et efterspil i denne sag – hvordan
kunne det gå så galt?" siger Lise Müller (SF).
Konservatives gruppeformand i Folketinget, Mette
Abildgaard, er ligeledes undrende overfor bonusserne i
Gribskov.
“Jeg forstår godt, hvis folk
bliver forargede over disse
konkrete bonusser og resultatlønninger, jeg undrer mig også personligt en hel del. Der er
ingen tvivl om, at der er sket
meget alvorlige svigt, som har
fået store menneskelige konsekvenser, det bør ikke belønnes. Det virker lidt som mangel på situationsfornemmelse,
men måske kommunen ikke

juridisk har haft andre muligheder. Det ved jeg ikke", siger
Mette Abildgaard til Ugeposten og fortsætter.
"Derudover håber jeg da, at
man fremadrettet vil overveje
hvordan man opstiller succeskriterierne i resultatkontrakterne, så der bliver mere fokus
på at levere kvalitet til borgerne, end kortfattede sagsfremstillingen til politikerne”, siger
Mette Abildgaard, der ligeledes er valgt i Nordsjælland.
Lokalt vil Dansk Folkeparti
gå videre med sagen.
"Det du har sendt mig ryster mig. Jeg har ikke været bekendt med at bonus blev udbetalt til ledende ansatte. Det
gør, at jeg sender Økonomiudvalget en række uddybende
spørgsmål. Når jeg har svaret
derfra vil jeg gerne komme
med min opfattelse af, hvad
der er ret og rimeligt", siger
Jonna Præst til Ugeposten.
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Ældre bliver ramt igen: Skal spare 24 mio. kr.
Over de næste ﬁre
år skal der spares
næsten 24 mio. kr.
på ældre og socialområdet i Gribskov

FAKTA
Her lægges der
op til besparelser
S

S

Af Jeppe Helkov

ÆLDREPLEJE Gribskov Kommune var i 2017 den kommune i landet, der brugte færrest
penge på ældre borgere over
65 år. Nu bliver sparekniven
igen svinget over ældreområdet. Over de næste ﬁre år skal
der spares næsten 24 mio. kr.
på social- og ældreområdet. I
2019 skal der spares næsten 9
mio. kr., men der de følgende
tre år skal ﬁndes yderligere
14,996 mio. kr.
"Jeg er rigtig ked af det,
men pengene skal ﬁndes," siger formanden for ældre, social og sundhedsudvalget i Gribskov Kommune, Pia Foght (S).
Besparelserne sker som følge af den åbning af det kommunale budget, som det nye
ﬂertal i byrådet for nylig besluttede sig for at gennemføre.
I forbindelse med konstitueringen af det nye ﬂertal viste
et kasseeftersyn ifølge borgmester Anders Gerner Frost, at
kommunens økonomi var på
katastrofekurs. Derfor er de
politiske udvalg nu blevet
bedt om at ﬁnde besparelser.
Og på social- og ældreområdet
skal der altså spares 24 mio. kr.

Imod en lukning
Da udvalget mødtes i sidste
uge pegede man på en række
områder, hvor der kan spares.
Politikernes forslag sendes nu
i høring.
Blandt forslagene er en lukning af prestigeprojektet Holbohave, der er et dagcenter for
demente. Men en lunkning vil
ifølge formanden for ældrerådet, Torben Møgelhøj, være en
katastrofe.
"Vi er lodret imod en luk-

S

S

S

S

Der er lagt op til store besparelse på social-, sundheds- og ældreområdet. Modelfoto.

ning," siger han og fortsætter:
"Der er virkelig behov for
sådan et sted, og dem der
kommer der, er glade for det.
Vi har faktisk snakket om, at vi
gerne vil have et sted til. Så det
er helt forkert at nedlægge
det."

"Der blev brugt op mod tre
mio. kr. på at indrette Holbohave, og man lavede en storstilet åbning, hvor daværende
sundhedsminister
Sophie
Løhde kom. Men nu vil man så
lukke det."

Fuldstændig vanvittigt

Pia Foght kan godt forstå dele
af Torben Møgelhøjs kritik,
men peger på, at besparelserFuldaut. klimaanlæg
ne skal ﬁndes et sted.
"Det var det muliges kunst
at ﬁnde besparelserne. Af de
muligheder, der var at spare
på, har vi gennemgået hver enkelt og set på konsekvenserne.
klimaanlæg
Vi talte om Fuldaut.
seniorcentre,
frivilligcentre, Holbohave. Der var
tale om at nedsætte rengøring
til en gang om måneden. Vi
talte om at fjerne det ekstra tilskud på mad. Der var ikke nogle lette steder at spare."
"Jeg er selv super glad for
Holbohave. Det er et rigtig
godt sted. Men vi har i forvejen
Sædevarme
ﬁre lignende tilbud, hvor vi
kan sikre, at borgerne på Holbohave får et nyt tilbud."
Torben Møgelhøj peger på, at
man har brugt et stort millionbe-

I stedet for Holbohave lægges
der fra politisk hold op til, at
brugerne af demenscentret
Privacy glass
skal ud på kommunens ﬁre øvrige aktivitetscentre. Men det
kalder Torben Møgelhøj for
'vanvittigt'.
"Det er klar evidens for, at
det er fuldstændig vanvittigt
Privacy glass
at sende nyligt
demente til et
aktivitetscenter. Man foreslog
det allerede i sidste byrådsperiode, m det kunne var en mulighed. Men det var helt forkert, og det var de heldigvis
enig i dengang. Jeg ved ikke,
hvad der så har ændret sig," siger han.
Han peger også på, at man
har brugt et millionbeløb på
at indrette lokalerne, Holbohave skal være i. Penge der nu
er spildt.

Et rigtig godt sted

løb på at indrette lokalerne. Og
de penge bliver bare spildt nu.
Han har ret i det?
"Jeg kender ikke det fulde
beløb, men det kan man da
godt sige - med mindre køberen også har brug for de faciliteter. Men der er da en pointe i,
at når man har indrettet bygninger, så koster det. Men igen,
man må op i helikopteren og
vurdere det store billede i de
her besparelser."
Ældreområdet et af de områder, der har haft sværest vilkår
den seneste periode. Hvorfor vil I
nu skære yderligere her?

"Vi har været meget opmærksomme på, at vi står med
et såret område, vi skal have til
at fungere igen. Vi har lige
hjemtaget hjemmesygeplejen,
hvor vi har puttet ekstra 10
mio. kr. ind. Snart ser vi også på
et nyt udbud. Så jeg er rigtig
meget optaget af den borgernære service. At den bliver styrket for alle ældre," slutter Pia
Foght.

S

S

S

Læs ﬂere kommentarer til
besparelserne på side 30.

Lukning af Holbohave
Bedre demensindsats til ﬂere borgere: 2,4 mio. kr.
Fordobling af kontingent på seniorcentre: 276.000 kr.
Øget madtakst til
borgere i eget
hjem og på plejecentre: 1 mio. kr.
Reduktion af servicebehov vedr. tildeling af hjælp til afhjælpning af særlige behov: 3,5 mio.
kr.
Tilpasning af ydelser og bevillinger
ud fra gældende
lovgivning og kommunalt serviceniveau på voksen/
handicap-/socialområdet: 6,5 mio.
kr.
Indkøb af hjælpemidler på fælles
kommunal indkøbsaftale: 500.000
kr.
Innovationspartnerskab: 423.000 kr.
Generel rammebesparelse: 4,1 mio.
kr.

L I M I T E D
45.000,
-

kia.com

149.999,INKL. EKSTRAUDSTYR FOR

45.000,
Fd luft
under
vingerne
... og i budgettet
Fartpilot & Speedlimiter

Fuldaut. klimaanlæg

Fartpilot & Speedlimiter

Blink i sidespejle

Fuldaut. klimaanlæg

Sædevarme

16” Alufælge

ATTRACTION 4-SEDER

Blink i sidespejle

Fra 119.973 kr.
SPAR

16”
Alufælge
Tågeforlygter
24.000 kr.
DU FDR OGSD EL-RUDER FOR & BAG•FJERNBETJENT CENTRALLDS•BLUETOOTH•5 DWRE
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME•RATBETJENT AUDIOANLEG CD/RDS RADIO

Tågeforlygter
DU FDR OGSD EL-RUDER FOR & BAG•FJERNBETJENT CENTRALLDS•BLUETOOTH•5 DWRE
ELEKTRISKE SIDESPEJLE MED VARME•RATBETJENT AUDIOANLEG CD/RDS RADIO

Forfwrende fornuftig

Bilerne er vist med ekstraudstyr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. 150.000 km. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.780) og evt. farvetilleg.

Forfwrende fornuftig

Forbrug: EU-norm 25,6 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 89 g/km

Søren & Danny
GODT
tilbud til dig

DU FDR BL.A. AUTOMATISK NWDBREMSE•AIRCONDITION•
BAKKAMERA•15” ALUFELGE•APPLE CARPLAY

Bilerne er vist med ekstraudstyr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. 150.000 km. Prisen er ekskl. levering (kr. 3.780) og evt. farvetilleg.

Forfwrende fornuftig

Bomose Allé 15 - Helsinge
www.folkersen-automobiler.dk
Tlf. 48 79 77 67
Modellerne er vist med ekstraudstyr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. km 150.000.
Priserne er inkl. leveringsomkostninger kr. 3.980,- ekskl. eventuelt farvetilleg.
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"Naturligvis bliver jeg også forarget over de store beløb,
der er udbetalt i resultatløn, hvis man alene forholder sig
til de sager, som har været beskrevet i Ugeposten"
Af Jesper Gisli

Ugeposten kunne i sidste uge
fortælle, at de topembedsfolk
der blandt andet havde ansvaret for kommunens ældrepleje
i de ﬁre år hvor Attenbdo udførte hjemmesygepleje og
hjemmepleje, ﬁk udbetalt bonusser og resultatløn, trods alvorlige fejl og mangler i hjemmesygeplejen, som dokumenteret tidligere i Ugeposten.
Flere landspolitikere var
forundret, kunne man læse i
artiklen. Ugeposten har derfor
bedt de to udvalgsformænd,
Birgit Roswall (V), der som udvalgsformand for området
havde det politiske ansvar i de
ﬁre år, og Pia Foght (A), der er
nuværende formand for området, og som sad i udvalget
under Birgit Roswalls formandsskab, kommentere på
artiklen og landspolitikernes
udtalelser og pointer.
Nuværende formand for
Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Pia Foght udtaler til
Ugeposten:
"Jeg ved, at resultatløn indgår som en del af løn og ansættelsesvilkår. Denne del hører
ikke ind under mit ansvarsområde som formand for ÆldreSocial og Sundhed. Hvis du øn-

Ugepostens forside i sidste uge.

sker at få svar på disse spørgsmål, henviser jeg dig til Borgmester Anders Gerner eller
kommunaldirektør
Holger
Spangsberg Christiansen, der

er de rette til at besvare dine
spørgsmål".
Men, har du ingen kommentarer til de pointer, betragtninger
og holdninger landspolitikerne

kommer med? Om end ikke andet, så rent principielt?
"Jeg kender ikke deres kilder til at udtale sig. Jeg er nødt
til at have den fornødne ind-

sigt for at svare offentligt. Det
får jeg ikke i personalesager",
skriver Pia Foght i en mail til
Ugeposten.
Forhenværende formand
Birgit Roswall har følgende
kommentar, som ligeledes
er sendt til Ugeposten på
mail:
"Jeg har nu læst Ugepostens
artikel. Jeg har ingen kommentarer til indledningen.
Med hensyn til resultatløn generelt, er det jo en del af overenskomstsaftaler og ansættelseskontrakter, som vi politikere ikke har noget at gøre
med. Det er alene kommunaldirektørens ansvar, hvordan
de indgås og overholdes.
Hvorfor det også er kommunaldirektørers ansvar, at de
mål, der skal nås for at få udbetalt resultatlønnen er de rigtige for at få de opgaver løst,
som man gerne ser løst og måske på bestemte forudsætninger."
"Jeg kan i lighed med Hans
Andersen kun hilse det velkomment, hvis der gennemføres en undersøgelse af hvordan resultatløn i både stat og
kommune skal skrues sammen, Jeg er også enig med
Hans i at brugen af resultatløn
er et vigtigt værktøj til at moti-

vere de ansatte også i den offentlige sektor."
"Naturligvis bliver jeg også
forarget over de store beløb,
der er udbetalt i resultatløn,
hvis man alene forholder sig til
de sager, som har været beskrevet i Ugeposten. Jeg synes
jeres artikel godt kunne være
lidt mere nuanceret i forhold
til, hvilke år resultatlønningerne er udbetalt, Jeg ved, at de
store problemer med Attendos kvalitet først for alvor opstod efter, at Bonderosen lukkede."
"Som ovenfor nævnt er det
jo helt afgørende, at de resultatlønsaftaler, der bliver indgået understøtter det man gerne vil opnå. Og på dette område, er det helt klart for mig, at
det bør understøtte at den
kvalitet og hjælp borgerne
skal kunne regne med bliver
leveret, her er jeg helt enig
med Mette Abildgaard, der
pointerer, at det er de succeskriterier man opstiller i resultatkontrakterne, der er afgørende, så både kommune og
medarbejder kan se sig selv i
spejlet med, når de skal udbetales, når målene er opfyldt
helt eller delvist", skriver Birgit
Roswall i en mail til Ugeposten.

Jordbær selvpluk
Tonsvis af jordbær i gamle og nye sorter
– Både som selvpluk og plukkede.

Desuden frisk plukkede ærter, stikkelsbær, rabarber mm

Husk emballage til selvpluk
Åben dagligt - også weekend fra kl. 10-19.

Vejborggård

www.vejborggaard.dk
Roskildevej 203, Freerslev, tlf 4827 8635
ca. 7 km fra Hillerød mod Roskilde ad A6

Rokkedysse Bær
Pluk jordbær på
Gundekildegaard ved Vejby
Nu er der jordbær i markerne ved Gundekildegaard.
Der er åbent mandag - fredag kl. 13 – 17 og lørdag og søndag kl. 11 - 17.

TAG EMBALLAGE MED. PRIS 40 KR/KG.

GARTNERIET MORTENSEN

UDSALG

STARTER TIRSDAG D. 12. JUNI KL. 10

1/2

Henvendelse i gårdbutikken, hvor der også er plukkede bær til salg,
samt café med jordbæris, jordbærmuffins, jordbærdrikke og kaffe.
Rokkedysse Bær på Gundekildegaard, Rågelejevej 46, 3210 Vejby
(mellem Vejby og Rågeleje).

ÅBNINGSTID: KL. 12.30 – 17.30 ALLE DAGE I UGEN.

PRIS

PÅ ALLE PLANTER OG KRUKKER
VI LUKKER NÅR DER ER UDSOLGT

ugeposten.dk

VI ØNSKER ALLE KUNDER EN GOD SOMMER
ÅBNER IGEN TIL PÅSKE 2019

Hillerødvejen 180, ved Dragstrup (6 km fra Gilleleje)
www.gartnerietmortensen.dk

ugeposten.dk
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Forvaltningen slettede i referat:

"Det har vi så ikke besluttet, åbenbart"
Tiltrådt og ikke tiltrådt fjernet fra referat om Attendoundersøgelse. "Beklagelig fejl," siger
embedsmand
Af Jens Berg Thomsen

ATTENDO Uvildig undersøgelse
af Attendo-skandalen eller ej?
Det spørgsmål skulle ældre-,
social- og sundhedsudvalget
forleden tage stilling til i sidste
uge. På forhånd havde udvalget tre muligheder: En advokatundersøgelse til 3-6 millioner
kroner, en revisionsundersøgelse til omkring 750.000 kroner eller at nedsætte et såkaldt
paragraf 17 stykke 4-udvalg,
det er et internt udvalg og dermed ikke er en uvildig undersøgelse, som konservative Trine Egetved har foreslået.

Udvalget med Pia Foght og Jonna Præst havde ikke truffet nogen beslutning
om Attendo-undersøgelse, og derfor blev der slettet i mødereferat. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Det var også på konservativ
foranledning, at udvalget
skulle diskutere spørgsmålet.
I første omgang viste referatet, at ældre-, social- og sundhedsudvalget havde forkastet
de første to forslag og tiltrådt,

FAKTA
De tre indstillinger
S

S

S

S

S

S

De tre indstillinger, som ældre-, social- og sundhedsudvalget skulle tage stilling til var hver sin
form for undersøgelse af Attendoforløbet.
Indstilling 1 handlede om en advokatundersøgelse,
som forvaltningen anslår vil koste mellem tre og
seks millioner kroner.
Indstilling 2 handler om en undersøgelse af revisionsselskabet BDO til godt 700.000 kroner.
Indstiling 3 handler om, at der nedsættes et såkaldt paragraf 17 stykke 4-udvalg internt i kommunen.
Forvaltningen skriver i dagsordenpunktet, at de to
første vil koste et "betydeligt ressourcetræk" i kommunens administration.
I det første referat havde et enstemmigt udvalg forkastet de to første indstillinger og tiltrådt den tredje. Efter Ugeposten spurgte til afgørelsen har forvaltningen slettet i referatet, så der står tilbage, at
udvalget ikke tager stilling til de tre indstillinger
men sender alle tre til afstemning i økonomiudvalget.

at der skulle nedsættes et internt udvalg. Men efter Ugepostens spørgsmål til udvalgsformand Pia Foght (S) besluttede
forvaltningen at slette beslutningen, der stod i referatet.
Det er også en overrasket reaktion, der kommer fra Pia
Foght, da Ugeposten spørger
til det oprindelige referat.
Der er en protokol fra dit udvalg, der siger, at indstilling 1 og
2 ikke er tiltrådt, og at indstilling
3 er tiltrådt?
"Det står ikke i den protokol. Der skulle meget gerne
stå, at udvalget sender beslutningen videre uden indstilling. Jeg bliver helt bleg, når du
siger det der til mig. Man går
jo ikke altid ind og tjekker beslutningsprotokollerne bagefter," lyder det.
"Det er sendt videre i forløb
til økonomiudvalget. Den er
sendt videre uden indstilling.
Der er ikke nogen indstilling
på den."
I første omgang er Dansk
Folkepartis medlem af udvalg-

et Jonna Præst dog af den opfattelse, at en uvildig undersøgelse er lagt ned, og at "alt skal
gennemgåes" i det kommende
paragraf 17 stykke 4-udvalg.
Som jeg læser det, har et enigt
udvalg stemt de to punkter om en
uvildig undersøgelse ned?
"Ja," siger Jonna Præst, da
Ugeposten spørger.
Efterfølgende, da det står
klart, at forvaltningen har slettet i referatet fra mødet, siger
Jonna Præst:
"Jeg troede, at vi havde
stemt en ekstern undersøgelse
ned i udvalget. Det har vi ikke,
åbenbart," siger hun.

Efter interviewet med Ugeposten, tager Pia Foght kontakt til centerchef i kommunen Mikkel Damgaards, og efterfølgende melder Pia Foght
og kommunikationschef Rasmus Lindboe til Ugeposten, at
der bliver slettet i referatet.
Ugeposten har spurgt centerchef Mikkel Damgaards, hvordan fejlen er opstået. Han har
sendt et skriftligt svar:
"I den konkrete sag fra mødet i ældre-, social- og sundhedsudvalget har der hverken
politisk, eller i administrationen, været tvivl om, hvad der
var besluttet. Alle der deltog i

mødet var enige om, at der
blev besluttet, at sagen skulle
til Økonomiudvalget uden anbefaling fra Ældre, Social og
Sundhed. Ligeledes ønskede et
enigt udvalg at ændre formuleringen i indstillingens tredje
løsningsforslag. Der er sket en
beklagelig fejl i den oprindelige protokol, idet punkt 3 ikke
er tiltrådt men omformuleret
af et enigt udvalg. Det sker, fordi systemet til protokollering
ikke er det mest brugervenlige. Vi har nu rettet fejlen," skriver Mikkel Damgaards.
Læs mere side 34
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S-medlem:
Jeg vil have en uvildig undersøgelse
Attendo-forløb skal undersøges af nogen
udefra, mener socialdemokrat
Af Jens Berg Thomsen

ATTENDO Mens udvalgsformand i ældre-, social og sundhedsudvalget Pia Foght (S) ikke har taget stilling endnu,
mener hendes partifælle, byrådsmedlem Mikkel Andersen, at der bør ske en uvildig
undersøgelse af Attendo-forløbet i Gribskov Kommune.
Det har han blandt andet skrevet i et læserbrev (Ugeposten
12. juni, red.), og han uddyber
over for Ugeposten.
"Det her handler rigtig meget om, at der kommer en læring af, hvad der er sket på hele
ældreområdet. Både så Attendo kan få det at vide, hvis de
har lavet fejl, men også hvis
der er er sket fejl inden for
kommunen," siger han.
Ældre- social- og sundhedsudvalget tog ikke stilling til
uvildig undersøgelse eller ej
på sit seneste møde, men
sendte sagen videre til økonomiudvalgsmødet til august.
"Nu er det så op til økonomiudvalget. Men det er vigtigt
for mig, at vi får denne uvildige undersøgelse og får at vide,

hvad der præcist er sket i denne sag," siger Mikkel Andersen.
Hvis du var udvalgsformand,
hvad ville du så have gjort?
"Så ville jeg have valgt en
anden måde at gøre det på. Så
skulle undersøgelsen handle
om, hvad der sker ude hos borgerne. Hvad det for en pleje, de
har fået, og hvad vi kunne gøre
bedre. Den skulle have været
mere nysgerrig, så vi får en
bedre pleje hos borgerne.
Havde du truffet samme beslutning som udvalget?
"Jeg havde stillet et ændringsforslag på en uvildig
undersøgelse. Det havde jeg
stillet som forslag."
Så man kan konstatere, at du
ikke er enig med din partifælle i
denne sag?
"Man kan ihvertfald konstatere, at det er vigtigt for mig, at
vi får denne uvildige undersøgelse, så vi får at vide, hvad der
er op og ned i denne her sag,"
siger Mikkel Andersen.
Som nævnt andetsteds har
udvalgsformand og medlem
af økonomiudvalget Pia Foght
ikke gjort op med sig selv, om

Udvalg tog ikke stilling til uvildig
undersøgelse af Attendo. Arkivfoto:
Jens Berg Thomsen

hun er for eller imod en uvildig undersøgelse.
"Jeg vil være ydmyg i det
her. Jeg vil lytte på, hvad der
bliver sagt i økonomiudvalget,
og hvad andre siger. Jeg vil ikke tvinge noget igennem som
formand i ældre, social og

sundhed. Jeg synes, det er vigtigt, at det er et enigt økonomiudvalg, der træffer denne
her beslutning. Hvis der er
stemning for at give 3-6 millioner kroner for en undersøgelse, så er det det, vi gør.
Jeg mener, dialogen skal

være i økonomiudvalget. Ikke i
ældre, social og sundhed. Min
eneste betragtning er økonomien og så personaletrækket,"
siger hun.
Både Venstres Natasha Enetoft og De Konservatives Trine
Egetved har givet udtryk for

Attendo-forløbet på
dagsorden til august
Økonomiudvalg
skal stemme om
model for
undersøgelse af
Attendo-forløbet
ATTENDO Politikerne i økonomiudvalget får sommerferien
til at beslutte sig for, om Attendo-forløbet skal undersøges
eksternt eller ej. Det bliver på
det tidspunkt, at spørgsmålet
bliver behandlet politisk, efter
politikerne i ældre-, social- og
sundhedsudvalget har sendt
spørgsmålet videre uden at tage stilling.
"Jeg har ikke besluttet mig.
Kvalitetsbeskrivelserne for Attendo har jeg lavet som daværende formand, og Birgit Roswall (Venstre og medlem af
ældre-, social- og sundhedsudvalget i dag) sad som formand,
da beslutningen om at udlicitere til Attendo blev taget. Derfor besluttede jeg på udvalgets
vegne, at andre skal vurdere,
hvilken slags undersøgelse vi
skal have. Det er ikke en beslutning, vores udvalg skal tage, når vi er to ud af fem, der
har arbejdet med det her tidligere," siger udvalgets formand Pia Foght (S).
Hun kommer til at stemme
spørgsmålet om en uvildig undersøgelse til august, da hun
også sidder i økonomiudval-

get, men hvad hun stemmer
der, er der ikke truffet nogen
beslutning om, siger hun.
"Principielt ville jeg ikke have noget imod en undersøgelse overhovedet. Men økonomien uanset om man tager
mulighed ét eller to. Den anden ting er det træk, en undersøgelse ville gøre på personalet. Og hvis vi vælger en undersøgelse, hvad er det så for en
undersøgelse, vi skal have. Og
hvordan sikrer vi, at de opgaver, vi gerne vil have løst, fortsat bliver løst, hvis vi sætter
penge af til det," siger Pia
Foght.

Har taget stilling
Dansk Folkepartis Jonna Præst
har taget stilling til sagen om
uvildig undersøgelse og stemmer også nej i økonomiudvalget, lader hun forstå.
"Vi vil have det lavet sådan,
at alt bliver gennemgået i paragraf 17 stykke 4-udvalget,
og det bliver undersøgt, hvor
der er blevet lavet fejl, og hvor
der ikke er blevet lavet fejl. Vi
undersøger alt, men nej, det
bliver ikke eksternt. Jeg ville
gerne have haft det eksternt,
men vi står over for at skulle
spare, og derfor kan jeg ikke
forsvare at skulle bruge penge
på en ekstern undersøgelse,"
siger Jonna Præst.
Venstres Birgit Roswall, der
ligesom Pia Foght er medlem
af begge udvalg,

ønske om en uvildig undersøgelse, og din egen partifælle
Mikkel Andersen vil også gerne have en uvildig undersøgelse. Hvad siger du til det?
"Jeg har ikke stemt noget
ned i ældre-, social- og sundhedsudvalget. Jeg har sendt
den videre til økonomiudvalget, så en Trine Egetved, en Natasha Enetoft og en Mikkel Andersen kan blive hørt. Jeg har
ikke stemt det ned. Det var meget bevidst, og jeg har tænkt
det meget igennem. Min konklusion er, at det ikke skal være
mit udvalg, hvor der sidder tre,
der var med i det sidste forløb.
Det er alene opmærksomhedspunkter som jeg har i forhold til uvildig undersøgelse,
men jeg er ikke færdig med at
tænke, og jeg har ikke taget
nogen beslutning," siger Pia
Foght.

"Hvis vi skal bruge penge på
at lave en undersøgelse - og jeg
har det sådan set ﬁnt med en
undersøgelse - så skal vi vide,
hvad vi præcist skal bruge den
til.
Det kan ikke nytte, at vi bruger en masse penge, uden at vi
har gjort det klart, hvad de skal
bruges til," siger Birgit Roswall, der ikke har bestemt sig
for, hvad hun kommer til at
stemme i økonomiudvalget til
august i spørgsmålet.
Pia Foght har forbehold
over for økonomi ved en uvildig undersøgelse, og derudover mener hun, at det skal
præciseres, hvad undersøgelsen skal dække, forklarer hun.
Omvendt ser hun også positive ting ved en undersøgelse.
"Så kunne man se, hvad det
var, der var sket undervejs, og
så kunne man se, hvordan det
endte, som det gjorde," siger
hun.
"En del af forklaringen med
Attendo-forløbet er de politiske aftaler, der gør, at man vælger den og den model. Aftaler
om hvad man skal konkurrence på:
Hvor stor en vægt skal kvaliteten have? Og hvor stor vægt
skal økonomien have?. Det var
den politiske 'deal', der foregik
dengang, vi lavede det tidligere udbud. Og hvis man så vælger at bruge tre millioner på
sådan en undersøgelse i dag,
og man ﬁnder ud af, at det er
en sammensætning af, hvordan de politiske ønsker er og
den måde, der bliver leveret
bud ind på, så er vi jo ikke blevet meget klogere efter en undersøgelse," siger Pia Foght.
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Efter måneders forhandlinger: Gribskov fyrer Attendo
Nok er nok. Gribskov Kommune har
opsagt samarbejdet
med Attendo før tid

pressemeddelelsen.
Attendos tid i Gribskov
Kommune har været meget
stormombrust. Det svenske
plejeﬁrma ﬁk alene i 2017
blandt andet to røde og et gult
påbud for alvorlige fejl. Derudover har Attendo også fået
et påbud af den øverste myndighed, Styrrelsen for Patientsikkerhed, efter et tilsyn havde
vist så alvorlige fejl og mangler, at det havde konsekvenser
for patientsikkerheden.

Af Af Jeppe Helkov

Gribskov Kommune opsiger
samarbejdet med Attendo
fra slutningen af 2019. Det
besluttede et enigt byråd
mandag aften.
Attendos kontrakt med
Gribskov Kommune udløb
egentlig først i 2020, men politikerne har altså valgt at tage
konsekvensen af de mange
møgsager hos plejeﬁrmaet og har nu valgt at opsige kontrakten.
"Gribskov Kommune har
behov for en frisk begyndelse
med et nyt udbud af hjemmeplejen. Derfor vil vi bruge tiden frem til kontraktopsigelsen på grundigt at undersøge,
hvordan vi løfter kvaliteten i
hjemmeplejen og tilbyder
borgerne en endnu bedre og
mere robust hjemmepleje
fremover,” siger borgmester
Anders Gerner Frost (NG) i en
pressemeddelelse.

Forhandlinger siden
marts
Ugeposten kunne allerede i
marts fortælle, at byrådet arbejdede på at opsige kontrakten med Attendo, og siden
marts har politikere og forvaltningen forhandlet og ledt

For 13,4 mio. kr. falske
regninger

efter den bedst mulige måde
at komme ud af samarbejdet
på. Ifølge Ugepostens oplysninger har man blandt andet
forsøgt at ﬁnde en tredjepart,
der kunne overtage Attendos
forpligtelser, men det er ikke
lykkedes.

Derfor har man valgt at tage
konsekvensen og opsige samarbejdet med Attendo fra næste år - og samtidig starte en ny
udbudsrunde, hvor der skal
ﬁndes leverandører af hjemmepleje i Gribskov.

Bliver ikke arbejdsløse
Formanden for ældre, social
og sundhedsudvalget, Pia
Foght (S), vurderer, at medarbejderne hos Attendo ikke behøver at frygte, at de skal gå arbejdsløse.

"De er dygtige medarbejdere, og der vil sandsynligvis være brug for dem, når det nye
udbud er overstået. Vi forventer blandt andet at oprette en
kommunal hjemmepleje-enhed, hvor der bliver behov for
medarbejdere,” siger hun i

Ugeposten har derudover også kunnet fortælle, at Attendo
over en to-årig periode havde
sendt falske regninger for 13,4
mio. kr. Man havde blandt andet opkrævet penge for pleje
af borgere, der ikke længere
var i live.
I Ugeposten stod tre tidligere ledende medarbejdere også
frem og fortalte, at de af ledelsen var blevet bedt om at opkræve penge for arbejde, der
slet ikke var blevet udført.
Og det er altså blandt andet
de sager - og de mange, mange
ﬂere Ugeposten har beskrevet
den seneste lange periode der gør, at Attendo nu er blevet opsagt.
Det nye udbud, hvor de nye
leverandører af hjemmepleje
skal ﬁndes, får virkning fra 1.
december 2019. Det betyder,
at alle nuværende aftaler med
leverandører udløber i udgangen af november 2019.

Borgmester efter hård
Attendo-kritik: 'Det vil
klæde Attendo at tage
noget ansvar'
Anders Gerner Frost holder sig ikke tilbage, når han skal forholde sig til Attendos kritik
Af Af Jeppe Helkov

Gribskov
Kommune
har
manglet fokus på kerneopgaverne, og Gribskov har ikke reageret på Attendos forsøg på
dialog omkring udfordringerne i hjemmepleje. Sådan lyder
kritikken fra ledelsen i Attendo, efter det svenske plejeﬁrma tirsdag blev fyret af Gribskov Kommune.
Men kritikken fra Attendo
gør ikke stort indtryk på borgmester Anders Gerner Frost.
"Det vil klæde Attendo at
tage noget ansvar i denne
sag. Det er og bliver Attendos
fulde ansvar, at de har givet et
bud, som de ikke har kunne
leve op til. Det er jo grundlæggende uprofessionelt, og
nu er der brugt nok tid på
snak, og vi har sagt stop. Vi vil
sikre vores borgere og de ansatte i Attendo, at vi fremadrettet ikke skal bruge tid på
så mange dårlige sager, men
forhåbentligt bruge tiden på

Foto: Jens Berg Thomsen

noget positiv energi," siger
han.

Attendo kan ikke have
ﬂere dårlige sager
Attendo har siden Danmarks-

historiens største udbud af ældreydelser været hovedleverandør af ældrepleje i Gribskov. I forbindelse med udbuddet indgik man en
kontrakt frem til 2020, og det
er den aftale, der nu er blevet
opsagt fra november 2019.
At dømme ud fra Attendos
seneste udtalelse kunne det
godt se ud til, at fronterne mellem Gribskov Kommune og
Attendo er trukket skarpt op.
Men Anders Gerner Frost ikke
for samarbejdet frem mod opsigelsen.
"Vi forventer, at Attendo vil
vise at de vil leve op til deres
forpligtelser, og at de vil gøre
deres ypperste, den sidste tid.
Attendo er en stor virksomhed, som heller ikke kan leve
med ﬂere dårlige sager. Vi vil
følge kvaliteten endnu tættere
den sidste tid og håber som
sagt, at alle tager ansvar for de
opgaver, de har påtaget sig, så
vores borgere kan være trygge," slutter han.
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BM Pleje om nyt udbud:
Man skal konkurrere på kvalitet - ikke på pris
Af Jeppe Helkov

Gribskov Kommunes opsigelse af Attendo betyder ikke kun
et farvel til den svenske hovedleverandør af ældrepleje her i
kommunen. Det betyder også,
at man fra november 2019 har
opsagt de resterende leverandører, herunder BM Pleje.
Men medindehaver af BM
Pleje, Martin Marburger, er alligevel ved godt mod.
"Det er altid lidt kedeligt,
men det er en dag, vi vidste ville komme. Den kommer så bare et halvt år tidligere," siger
han og fortælle, at de allerede
har begyndt dialogen med
Gribskov Kommune frem mod
et samarbejde efter det nye udbud i 2019.

Er blevet briefet
"Vi er allerede blevet briefet af
kommunen og er blevet indbudt på nogle samtaler. Dem
glæder vi os til at deltage i. Vi
håber, at kommunen lytter til
os, så vi kan få lavet et nyt udbud, hvor de vægter vores erfaringer højt."
Og netop det kommende
udbud har Martin Marburger
et stort ønske til.
"Leverandørerne skal ikke
konkurrere på pris. I stedet for

Indehaverne af BM Pleje, Birgitte og Martin Marburger, satser på at fortsætte i Gribskov.

at gøre som sidst, hvor det hele
røg i udbud, og man valgte en
hovedleverandør, bør man i
stedet holde sig til at godkende nogle ﬁrmaer. Og så kan
borgerne selv vælge, hvem de
vil modtage pleje af. Hvis man
gør det sådan, skal vi ikke kon-

kurrere på prisen. Så skal vi
konkurrere på kvaliteten," siger han og fortsætter:
"Sidst havde man et hovedudbud og så et udbud af nogle
delopgaver. Attendo vandt hovedudbuddet, og så kunne vi
andre byde ind og blive aﬂøn-

Attendo-chef efter
fyring: Gribskov mangler
fokus
Attendo håber hurtigst muligt at komme ud at aftalen med
Gribskov Kommune
Af Af Jeppe Helkov

Efter måneders forhandlinger
blev det tirsdag offentliggjort.
Gribskov Kommune har valgt
at fyre plejeﬁrmaet Attendo.
Opsigelsen indebefatter alle
Attendos plejeopgaver og er
gældende fra slutningen af
2019.
Men spørger man Attendos
regionschef Dorte Dahl, bør
samarbejdet stoppe langt hurtigere end det.
”I Attendo er vi enige med
kommunen i, at samarbejdet
bør afsluttes, og vi så i virkeligheden gerne, at kommunen
opsagde aftalen hurtigere end
hvad de med denne beslutning lægger op til. Der er lang
tid til december 2019”, siger
hun i en pressemeddelelse.

Fungerer i andre
kommuner
Her langer hun også ud efter
Gribskov Kommune, som hun
mener 'mangler forkus på kerneopgaven'.
"Gribskov Kommune har

vist sig som en samarbejdspartner, der mangler fokus på
kerneopgaven; at levere god
og ordentlig service til borgerne. Vi har en stærk faglighed i
Attendo, som kommer til udtryk i bl.a. København, Greve
og Kolding, hvor vi leverer
hjemmepleje, og hvor samarbejdet fungerer rigtig godt."
Dorthe Dahl er særlig 'forundret over, hvor lidt Gribskov
Kommune har reageret på forsøgene på dialog omkring de
udfordringer, de har oplevet i
hjemmeplejen'.

System virker ikke
"Vi har f.eks. gentagne gange
gjort opmærksom på problemerne med faktureringssyste-

met, at kommunens dokumentationssystem ikke virker
optimalt, som Styrelsen for Patientsikkerhed også har påpeget, at de beskrevne indsatser i
Gribskov ikke modsvarer de
seneste par års opgaveglidning mellem region og kommune og at rehabiliteringsindsatsen ikke er tilpasset efter
den er gået fra projekt til drift.
Vi har kontinuerligt søgt dialogen med kommunen men
ikke oplevet, at de har ønsket
at ﬁnde løsninger i samarbejde med os,” afslutter Dorte
Dahl.
Ugeposten har forholdt
den kommende velfærdsdirektør og nuværende centerchef Mikkel Damgaards kritikken fra Attendo. Vi har blandt
andet spurgt, om han og Gribskov Kommune ikke har reageret på Attendos forsøg på
dialog. Og om Attendo har ret
i, at Gribskov Kommune ikke
har reageret på advarslerne fra
plejeﬁrmaet. 'Jeg har ikke
yderligere kommentarer til
forløbet,' lyder Mikkel Damgaards svar.

net til den pris, Attendo havde
bud. Men problemet var, at deres priser ødelagde markedet.
Specielt på sygeplejedelen."
"Ved at gøre det på den anden måde er det kommunen,
der fastsætter prisen. De siger,
'det er det her, vi vil betale'. Så

kan leverandører lade sig godkende, hvis de kan levere varen
til den pris. Så er vi ude over
diskussionen om pris. Det vigtige er så, at kommunen er fair
med den pris de sætter."
Har I tænkt jer at byde i det
nye udbud?

"Ja, vi vil helt klart gerne være med én gang til. Selvfølgelig
kommer det også an på, hvordan tingene kommer til at se
ud. Men udgangspunktet er
helt klart, at vi kører videre," siger Martin Marburger.
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Attendo-undersøgelse
stadig på brættet
Borgmester siger nej til uvildig undersøgelse. "Det er først nu, byrådet laver budget i balance på ældreområdet," siger han.
Konservative ser "som udgangspunkt"
gerne undersøgelse
Af Jens Berg Thomsen

Spørgsmålet om en uvildig
undersøgelse eller ej af Attendo-forløbet er stadig åbent, før
spørgsmålet skal op i økonomiudvalget efter sommerferien til august. Efter sagen var
oppe i ældre-, social- og sundhedsudvalget uden beslutning til følge, må Det Konservative Folkeparti, der har luftet
ønsket om en uvildig undersøgelse tage sommeren med, før
de ser, om der er ﬂertal.
"Jeg ville gerne have haft
det lidt hurtigere, men jeg jo
ikke gøre så meget ved, at vi
stemmer til august," siger Trine Egetved (K).
Hun skal selv stemme om
sagen i økonomiudvalget.
"Jeg har tænkt mig at høre
på argumenter, der måtte
komme, men jeg mener stadig, at der skal nogle friske øjne til at se på det her. Det synes
jeg, at sagen fortjener. Det gi-

ver ikke rigtig mening, at man
undersøger sig selv, så derfor
har jeg stadig det udgangspunkt, at der skal være en uvildig undersøgelse," siger hun.
Ugeposten kunne i sidste
uge fortælle, at der var blevet
slettet i et referat fra ældre-, social- og sundhedsudvalget. I
første omgang fremstod det
som om, at et enigt udvalg forkastede en uvildig undersøgelse. Men udvalgsformand
Pia Foght fortæller til Ugeposten, at en undersøgelse "stadig er aktuel", men at hun ikke
har taget stilling.
Det slettede referat forklarede centerchef og kommende velfærdsdirektør i sidste
uge med, at "systemet til protokollering ("bogføring" af
beslutning, red.) ikke er det
mest brugervenlige."
"Det virker til, at der var et
forvirret forløb i ældre-, socialog sundhedsudvalget med et
rettet referat. Men jeg ved det

udbydere, men det er klart, at
det skal foregå på en måde, så
udbyderens del af ansvaret er
synligt, og så det her kører. Det
vil jeg gerne vide fremadrettet,
hvordan vi får til at fungere.
Eksempelvis omkring fakturering og digital registrering på,
hvad vi laver, når vi er ude hos
borgerne," siger Trine Egetved.

Nej fra borgmester

Uvildig undersøgelse er stadig aktuel, men ikke med borgmesterens stemme. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

ikke, jeg ved kun det, jeg har
læst i Ugeposten," siger Trine
Egetved, der fortæller, at det
ikke ligger endelig fast, hvad
økonomiudvalget skal tage
stilling til omkring en undersøgelse.
Foreløbig er der henholdsvis en advokatundersøgelse til

mellem tre-seks millioner kroner og en undersøgelse fra revisionsselskabet BDO til omkring 750.000 kroner.
"Jeg ved, at der også vil være
andre muligheder. Også i forhold til, hvilke krav, vi vil stille
til et nyt udbud. Som sådan
har jeg ikke noget mod private

Mens Socialdemorkatiet og
Det Konservative Folkeparti ikke har besluttet sig omkring
en uvildig Attendo-undersøgelse, har borgmester Anders
Gerner Frost (NG) ikke behov
for det, skriver han i et svar til
Ugeposten.
"Jeg tror ikke på en undersøgelse, da jeg faktisk selv har
et meget klart billede af, hvad
der har været udfordringen i
udbuddet her: Der er givet et
bud, der har været for lavt i forhold til kvaliteten. Og der har
politisk været styret økonomisk efter det niveau de sidste
ﬁre år. Det er først ved genåbningen af budgettet, at hele
byrådet tager situationen alvorligt og laver et budget, der
er i balance på ældreområdet,"
skriver Anders Gerner Frost.
"Jeg har et stort behov for at
se fremad. Jeg har været norgmester i et halvt år, og jeg og
byrådet har nu sat en klar kurs
for, hvad det er, vi vil fremadrettet med vores hjemmepleje
og sygepleje. Vi ønsker fokus
på en bedre kvalitet, og jeg ønsker, at vi ikke gør os selv afhængige af én stor leverandør,
men i højere grad af mindre

samt vores eget kommunale
tilbud i en ﬁn balance. Det tror
jeg vil sikre kvaliteten, og det
er det der er vigtigt for mig. Jeg
mener vi skal tage alle de erfaringer vi har med ind i det nye
udvalg (paragraf 17 stykke 4udvalget, red.), og i politisk
enighed skabe det bedste udbud på området, der er lavet i
Danmark. Vi har jo alle erfaringerne, både de gode og de
dårlige," lyder det fra borgmesteren.
"Jeg vil gå efter, at der bliver
lavet en undersøgelse. Men det
betyder ikke, at jeg ikke er
modtagelig over for argumenter. Men det her er en af de sager, jeg står ret stejlt på. Og jeg
mener også, at det er værd at
bruge nogle penge på," siger
Trine Egetved.

"Jeg vil gå efter,
at der bliver lavet en
undersøgelse. Men
det betyder ikke, at
jeg ikke er modtagelig over for argumenter. Men det her
er en af de sager,
jeg står ret stejlt på.
Og jeg mener også,
at det er værd at
bruge nogle penge
på."
Trine Egetved (K)
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Borgmester om bonusser til embedsfolk:

HELSINGE

Giv hellere bonus for
kvalitet og tryghed end
for økonomiske mål
Anders Gerner Frost mener, at bonusser skal komme borgerne
til gavn
Af Jesper Gisli

Borgmester Anders Gerner
Frost har nu bedt kommunaldirektør Holger Spangsberg
Kristiansen om, at se nærmere
på de bonusordninger der er
med i kommunens topembedsmænds ansættelsesvilkår.
Bonusordninger er noget
som er helt normalt i ledelsesstillinger, i private virksomheder som i offentlige, og helt generelt er der intet forkert i de
bonusordninger der er på
Gribskov Kommunes rådhus,
understreger borgmesteren
overfor Ugeposten, efter artiklerne om bonusser på over en
halv million kroner til de topembedsfolk der har haft ansvaret for Attendos hjemmesygepleje og hjemmepleje i de
seneste ﬁre år.
"Men når det er sagt, kunne
jeg da godt tænke mig, at man
tænkte mere på bonusser der
kom vores borgere til gavn.
Altså frem for mål om budget

"Helt generelt er der intet forkert i de bonusordninger vi har i Gribskov, i
forhold til andre kommuner. Men derfor kan man jo godt være mere ambitiøs", siger Anders Gerner Frost.

eller økonomi, så var der klare
mål om kvalitet, tryghed og
tilfredshed blandt borgerne
og medarbejdere på et område. Altså, at man i bonusserne
kunne se, en støre glæde og tilfredshed, hos vores borgere og
medarbejdere", siger Anders
Gerner Frost til Ugeposten og
fortsætter.

"Helt generelt er der intet
forkert i de bonusordninger vi
har i Gribskov, i forhold til andre kommuner. Men derfor
kan man jo godt være mere
ambitiøs. De tanker og ambitioner har jeg givet videre til
Holger (kommunaldirektør,
red.)".

STORT UDVALG

HELSINGE

HELSINGE · ØSTERGADE 20 · 3200 HELSINGE · TLF. 48 79 40 22
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'Ingen kommentar':

svare på Ugepostens spørgsmål.
"Vi har derfor ikke yderligere bemærkninger til Attendos
hjemmepleje og hjemmesygepleje, hverken i forhold til jeres henvendelse 22. marts eller fremadrettet," lød det i en
mail.

Attendo har sendt
falske regninger for
nyt millionbeløb
Det står endnu
værre til med
Attendos
fakturering end
først antaget. Det
viser en aktindsigt,
Ugeposten har fået.
Ingen kommentar,
lyder det fra
Gribskov Kommune
Af Jeppe Helkov

ATTENDO Møghistorierne fortsætter med at vælte ned over
det skandaleramte plejeﬁrma
Attendo og Gribskov Kommune. Ugeposten kan nu afsløre,
at det ikke kun er i 2016 og
2017, at Attendo har sendt falske regninger for et millionbeløb. Også i 2014 og 2015 betalte Gribskov Kommune millioner til Attendo for arbejde,
der ikke var blevet udført.
Indtil nu har historien ellers
kun været, at den kun har været gal i 2016 og 2017. I januar
kunne Ugeposten fortælle, at
Attendo alene i de seneste to
år har sendt falske regninger
for 13,4 mio. kr. Attendo har
blandt andet opkrævet penge
for borgere, der ikke længere
var i live.
Efter længere tids kamp
med Gribskov Kommune har
Ugeposten nu også fået aktindsigt i den såkaldte fakturakontrol for 2014 og 2015. Og
her er den altså også gal.

I 2014 opkrævede Attendo
735.000 kr. for arbejde, der ikke var udført. I 2015 var tallet
1,2 mio. kr. På ﬁre år har Gribskov Kommune altså betalt
over 15 mio. kr. for meget til
Attendo. Og beløbet er altså
steget stødt gennem de ﬁre år.

'Det er banale fejl'
Mens mængden af fejlfaktura
steg fra de 735.000 kr. i 2014 til
1,2 mio. kr. i 2015, var tallet hele 5,6 mio. kr. i 2016 - og alene i
første halvår af 2017 sendte
Attendo forkerte faktura for
7,8 mio. kr. Den udvikling står
i skærende kontrast til den nye
velfærdsdirektør Mikkel Damgaards udtalelser til Ugeposten i januar. Her fortalte han,
at det hele bare drejede sig om
nogle banale fejl, der hurtigt
kunne rettes.
"Det er dybest set nogle banale fejl, som hurtigt kan rettes," sagde han og fortalte
samtidig, at man i kommunen
satte penge af til at gå alle faktura igennem, ligeså snart
man opdagede mængden af
fejl hos Attendo.
"Når vi ser, at der er et usædvanligt højt fejlniveau, allokerer vi ﬂere ressourcer til at have ekstra fokus på den leverandør," sagde Mikkel Damgaards, der på daværende
tidspunkt var centerchef i
Gribskov Kommune.

Vil ikke udtale sig
Alligevel var det først i slutningen af 2016 og 2017, at Gribskov Kommune satte ekstra
midler af til gå samtlige faktu-

ra fra Attendo for årene 2016
og 2017 igennem. Det selvom
mængden af fejlfaktura altså
var steget markant allerede fra
2014.
Ugeposten har spurgt Mikkel Damgaards, hvorfor man
først så sent valgte at gå samtlige faktura fra de to år igennem
for at se, om man havde fanget
alle fejl. Han har ikke ønsket at
udtale sig.
Mikkel Damgaards har også
tidligere forklaret, at Gribskov
Kommune har skiftet system,
og det derfor er svært at gå faktura fra 2014 og 2015 igennem. I aktindsigten skriver
chefjurist i Gribskov Kommune Camilla Schjoldam Lindhardt da også, at fakturakontrollen foregik ved, at 'de fremsendte fakturaer blev afstemt
med den aftalte ydelse' - og altså ikke ved at gå samtlige faktura igennem og se, om ydelserne var blevet udført.

Vender ikke tilbage
Med tanke på, at Gribskov
Kommune fandt endnu ﬂere
fejl, da de gik samtlige faktura
for 2016 og 2017 igennem, har
vi spurgt Mikkel Damgaards,
hvor sikker han er på, at der i
Attendos faktura for 2014 og
2015 ikke gemmer sig uopdagede fejl for et stort millionbeløb. Mikkel Damgaards har ikke ønsket at svare.
"Administrationen har ikke
yderligere kommentarer ud
over de svar der tidligere er givet til Ugeposten," skriver han i
en mail til Ugeposten. Da Ugeposten ikke tidligere har mod-

Er ikke forpligtet

taget nogle svar i denne sag,
har vi spurgt, hvilke tidligere
svar det præcis er, han henviser
til. Mikkel Damgaards har ikke
ønsket at svare.
Generelt har det været en
lang proces for Ugeposten at få
indsigt i fakurakontrollen for
2014 og 2015. Den 16. februar
bad Ugeposten første gang
Mikkel Damgaardsom en
oversigt over fakturakontrollen. Først via telefon og siden
på en mail. Men intet svar kom
tilbage. Den 23. februar rykkede Ugeposten for svar, men
uden held. Det samme gjorde
vi den 27. februar.

Vil ikke svare på ﬂere
spørgsmål
Dagen efter tikkede en mail

ind fra Mikkel Damgaards om,
at de 'ikke havde yderligere
kommentarer i øjeblikket',
fordi man forhandlede med
Attendo om en opsigelse af
hjemmesygeplejen. Senere ville han dog kunne svare, lød
det.
Da Gribskov Kommune og
Mikkel Damgaards stadig ikke
havde svaret en måned senere
- den 22. marts - forsøgte Ugeposten endnu engang at få
svar på, om Gribskov Kommune havde opdaget fejlfaktura
fra Attendo langt tidligere end
hidtil fortalt.
Dagen eftermodtog Ugeposten via kommunaldirektør
Holger Spangsberg Kristiansen en mail om, at Gribskov
Kommune ikke længere ville

Den 30. maj lykkedes det så
endelig at få aktindsigt i fakturakontrollen for 2014 og
2015. Her fremgik tallene på
735.000 kr. og 1,2 mio. kr. Ugeposten bad derfor om at få
speciﬁceret, hvad det var en type opgaver, Attendo havde
overfaktureret for. Om de også
i 2014 og 2015 havde opkrævet penge for borgere, der var
døde.
Men det afviser Gribskov
Kommune at oplyse op, dda
de 'ikke er forpligtet til at
fremstille nye dokumenter',
som chefjurist på Gribskov
Kommune, Camilla Schjoldam Lindhardt udtrykker det i
et svar til Ugeposten.
Attendo har betalt de 15
mio. kr. tilbage, som de har
fejlfaktureret for.

FAKTA
Her er spørgsmålene, Mikkel Damgaards ikke vil svare på
S

S

S

S

S

S

S

Du har tidligere sagt, at der altid sker fejl, men at det skal være småting. Hører fejlfakturering for 1,8 mio. kr. under kategorien småting?
Du har tidligere sagt, at fejlfaktureringen i 2016 og 2017 gjorde, at I allokerede ﬂere hænder til området – og gik alle regninger igennem. Har I gået samtlige faktura
igennem fra 2014 og 2015?
Efter I lavede den store gennemgang af faktura fra 2016 og 2017, fortalte du, at I
fandt endnu ﬂere fejlfaktura i gennemgangen. Hvor sikker er du på, at der ikke ligger et stort millionbeløb for 2014 og 2015, der ikke er blevet opdaget?
Du har tidligere sagt, at I har skiftet system, og det derfor er svært at gå tilbage i
faktura. Har I i dag mulighed for at gå alle faktura for 2014 og 2015 igennem og
tjekke om det påståede arbejde er blevet udført?
Der blev overfaktureret for godt 1,8 mio. kr. i 2014 og 2015. I 2016 steg det til 5,6
og i 2017 til 7,8 mio. kr. Først i 2017 blev der nedsat en gruppe, der skulle gå alle
faktura igennem. Hvorfor ventede man så lang tid?
Hvornår blev I opmærksomme på, at der kunne være et problem med Attendos
fakturering?
Attendo kritiserer, at der har været problemer med jeres faktureringssystem – skyldes den her fejlfakturering jeres system, eller hvem bærer ansvaret?

NU EKSTRA 1.000 KRONERS TILSKUD
Tilskud til tandproteser ved bestilling
inden den 15. juli 2018. Ring i dag
og bestil tid til GRATIS forundersøgelse.
Skal du have nye tænder, garanterer vi,
at du bliver tilfreds. Det får du skriftligt,
inden behandlingen går i gang.
Kom og få råd – og bliv tilfreds.

Hillerød Slotsgade21 · Tlf 48 24 80 10
Hørsholm Hovedgaden 55 C · Tlf 45 86 78 08
Lyngby Lyngby Hovedgade 47 · Tlf 45 93 31 13
Rødovre Rødovre Centrum 1, indg. R, 207 · Tlf 32 22 31 13
Valby Spinderigade 5 · Tlf 38 80 31 13

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk
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Tre kommuner oplever ikke udsving
Ydelser leveret af
Attendo er
samstemt med
visitation
Af Jens Berg Thomsen

FAKTURERING "Ingen problemer her." Således kan man
sammenkoge tre andre kommuners samarbejde omkring
fakturering for plejeopgaver
med Attendo. Ugeposten har
forespurgt i kommunerne Furesø, Vejle og Kolding om merfakturering. De to sidstnævnte
kommuner har i skrivende
stund et samarbejde med Attendo, mens Furesø har haft et
samarbejde med Attendo.
"I Vejle Kommune har vi en
anden model for afregning
med både den kommunale og
de private leverandører end i
Gribskov. Vi sender leverandørerne penge på baggrund af visitationerne og modtager således ikke fakturaer. Af den
grund er vi ikke blevet overfaktureret og har derfor ikke noget, vi kan sende til dig," skriver myndighedschef i Vejle
Kommune Yelva Bjørnholdt
Jensen til Ugeposten.
Også i Kolding afregnes der
efter visitationer, fortæller senior- og sundhedschef Annette Lund:
"De visiterede opgaver svarer til den hjælp, borgeren er
berettiget til efter serviceloven," skriver hun.

"Kommunen er i efteråret
2017 overgået til nyt omsorgssystem KMD Nexus og gennemgik i den forbindelse
samtlige borgere, som Attendo yder hjælp. Der har i den
forbindelse ikke vist sig væsentlige differencer mellem
den afregning, Attendo havde
modtaget og den afregning,
som Attendo fra borgernes
funktionsniveau var berettiget
til," skriver hun til Ugeposten.

"Ikke de store udsving"
I Furesø Kommune lænede Attendo tilbage i 2016 sig op af
et gult påbud, da kommunen
sendte en såkaldt agtskrivelse.
Her gik, som tidligere beskrevet i Ugeposten, frustrationerne fra kommunes side med
"utryghed med den faglighed,
som Attendo leverer", stod der
blandt andet i et referat fra et
møde mellem Attendo og Furesø Kommunes administration.
Attendo og Furesø stoppede samarbejdet i ultimo 2017.
Men merfakturering har ikke
været et problem undervejs.

"Vi har hver måned forsynet
Attendo med en månedsrapport baseret på de oplysninger, der er registreret af visitationen (visiterede ydelser)
samt Attendo (leverede ydelser) i vores omsorgssystem.
Rapporten viser i detaljeret
form de ydelser, der er leveret
hos den enkelte borger i den
pågældende måned - som
ydelser, der er visiteret, men
som ikke er blevet leveret å
grund af for eksempel indlæggelse eller ferie hos borgeren.
Rapporten oplyser endvidere
et estimat over afregningsbeløbet, idet der også er indregnet takster i rapporten. Rapporten er løbende blevet kvalitetssikret af både os og Attendo med henblik på at sikre
overensstemmelse mellem vores og Attendos registreringer.
Vi har ikke oplevet de store udsving, og har hele vejen igennem reguleret til vores og deres fordel, hvis der var nogen
mellemværender," skriver centershef i Furesø Kommune Annelia Fähnrich Jensen i et svar
til Ugeposten.

7

8

Ugeposten

3. JULI 2018

LAGERLOKALE SØGES
I GILLELEJE OG OMEGN

Privat samler søger tørt lejelokale
til opbevaring, på op til 100-150 m2.
Egen istandsættelse og opsætning
af bi-elmåler kan tilbydes.

Venlig hilsen Flemming Granborg
Mob. 53 40 00 00. E-mail. flemming@granborg.com

"De sagde, at jeg må se
Pensionist fra Gilleleje kan ikke tåle
glidestykke af plastik og ny lift. Attendo vil stoppe
hjælp
PLEJE I Gilleleje sidder pensionist Birgit Busborg i en rullestol i køkkenet over for sin
mand Svend Aage.
"Han har måttet stable alle
de her bleer op i min ryg, så jeg
kan sidde op," fortæller hun
og siger også, at hun er lammet.
"Jeg er blevet lovet en ny kørestol for et halvt år siden. Den
gamle er ved at falde fra hinanden, så da der kom en mand
forleden med en ny stol til min
mand, spurgte jeg, om de også
havde en kørestol til mig. Nej,
det havde de ikke," siger hun.

"Kan ikke tåle det"
Det er plejeﬁrmaet Attendo,
der hjælper Birgit Busborg, og
for nylig kom personalet med
en ny type glidestykke til Birgit
Busborgs seng. Men det er af
plastik, og det kan hun ikke tåle på grund af en hudsygdom.
"Jeg har en maddras i forvejen, der er specialbygget med
et hul i midten, så jeg ikke glider ud, når jeg nu er lammet.
De tager slet ikke hensyn til, at
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ejle i mit eget tis"
jeg er lammet, for de må ikke
dit, og de må ikke dat. Men jeg
kan ikke tåle det plastik, fordi
jeg har allergi, så jeg siger til
dem, at jeg ikke vil have det, så
de har truet mig med, at de vil
stoppe hjælpen," siger Birgit
Busborg, der har fået pleje i
fem et halvt år af ﬁrmaet.
"Min hudlæge siger, hvad
jeg kan tåle og ikke tåle. Og jeg
kan ikke tåle det glidestykke,
de vil sætte på. "
Attendo vil også levere en
ny lift til ægteparrets hus, men
den er der ikke plads til i stuen.
"Nu vil de have en lift op i
loftet, og den er der ikke plads
til i den lille stue. Det sagde
jeg, at den vil jeg ikke have, og
så sagde de, at de ikke ville
komme mere. Så kunne jeg
sejle i mit eget tis, ﬁk jeg at vide. Der er ikke noget i vejen
med den lift, jeg har. Den har
jeg haft fem et halvt år," siger
Birgit Busborg.
Liften i loftet kan heller ikke
hjælpe Birgit Busborgs mand
op, når han en gang imellem
falder, fortæller hun.
Birgit Busborg ved ikke,
hvad hun skal gøre, hvis Attendo stopper med at hjælpe.
"Min mand er syg i begge
ben og er 85 år gammel. Man
kan ikke forlange, at han skal
passe mig alene", siger hun.
Ugeposten arbejder på at få
en kommentar fra Gribskov
Kommune og Attendo.

Birgit Busborg og
hendes mand
Svend Aage. Foto:
Jens Berg Thomsen
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Turistkørsel med 45 års erfaring
Alle former for kørsel med:
• Moderne 3- og 4. stjernede turistbusser
• 4-stjernet liftbus samt minibus
• Firma-, forening- og børnekørsel m.m.
• Udflugter
• Salg af Vitus Rejser
Ta’ bussen til gode oplevelser...

Medlem
af Danske
Busvognmænd

Stæremosen 10B, 3250 Gilleleje • www.nordsjaellandsturistfart.dk
KØB OG KØR LOKALT

48 30 15 22
BUSREJSER – FLYREJSER – KRYDSTOGTER – VANDREFERIER – UDFLUGTER
KØRSEL MED MODERNE TURISTBUSSER, STOR LIFTBUS OG MINIBUS

• Ost
• Specialiteter
• Vine og
kvalitetsrom
• Gavekurve
• Anretninger
ud af huset

Vi er også
specialister i
kvalitetsrom
og inden du køber,
kan du smage
forskellige
varianter.

TAPAS
UD AF
HUSET

Smag på
forskellige oste
og pølser, inden du
køber, så du er sikker
på at få det helt
rigtige med hjem.

v/Niels Hammerich • Rørmosevej 103 • 3200 Helsinge • pibemoelle.dk
FRA 1/7 ÅBNER VI KL.10.00 ALLE DAGE
Mandag - torsdag: 10:00 - 17:30 • Fredag: 10:00 - 18:00
Lørdag - søndag: 10:00 - 15:00
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Kommunen svarer Birgit Busborg:

Vi forsøger hele tiden at ﬁnde løsninger
Hjælperne fra Attendo kan ikke hive
Gillelejeborger op,
som hun gerne vil,
fordi der har været
en arbejdsskade
For et par uger siden stod Gillelejeborgeren Birgit Busborg
frem i Ugeposten og fortalte
om sine kvaler med den pleje,
som hun modtager af Gribskov Kommune og Attendo.
Busborg modtager hjælp på
grund af en lammelse, der betyder, at hun enten ligger i sin
seng eller sidder i kørestol.
Ugeposten har med en fuldmagt fået svar fra Gribskov
Kommune ved fagchef i Center for Social og Sundhed. Birgit Busborgs kritik gik på, at
der ikke er plads til en ny lift i
loftet, som Attendo og kommunen gerne vil have installeret. Derudover er Birgit Busborg ikke meget for at bruge et
glidestykke på sengen, som
personalet gerne vil bruge for
at få hende op fra sengen og
vende hende i sengen. Hun er
overfølsom over for plastik,
som glidestykket er lavet af,
lød udlægningen forleden i
Ugeposten.

Birgit Busborg fra Gilleleje har tidligere fortalt om sin pleje igennem Gribskov Kommune og Attendo. Nu svarer kommunen på hendes kritik. Foto:
Jens Berg Thomsen

"Birgit Busborg træffer nogle valg, som er ærgerlige i forhold til at pleje hende," siger
fagchef Hanna Levy fra social-

og sundhedsforvaltningen i
Gribskov Kommune.
"Vi har en tæt dialog med
Birgit og forsøger at ﬁnde løs-

ninger løbende. Men det er
vigtigt, at vi overholder arbejdsmiljøloven med hensyn
til at give hende pleje. Der har

været en arbejdsskade hos en
fra personalet, og vi har også
hørt fra plejerne, at de får ondt
i ryggen ved at hive i hende.
Hun ønsker, at hjælperne manuelt skal hive i hende, for det
er hun vant til, at hendes
mand gør. Men vi kan ikke acceptere det længere, fordi det
har ført til arbejdsskade," siger
Hanna Levy.
Den nye loftslift, som Birgit
Busborg ikke mener, at der er
plads til i rækkehuset i Gilleleje, er ved at blive installeret i
skrivende stund.
"I første omgang sagde hun
ja til at få den installeret. Og så
sagde hun nej, men nu har
hun sagt ja igen. Problemet er,
at hjælperne kan ikke ﬂytte
hende med den lift, der står på
gulvet," siger Hanna Levy.
Et andet problem, som Birgit Busborg fortalte om i Ugeposten, er, at hun er overfølsom over for det glidelagen,
som personalet gerne vil bruge for at få hende ud af sengen.
"Lagnet er lavet af nylon. Vi
har med Birgits samtykke kontaktet lægen og fået af vide
hvad hun ikke kan tåle og nylon er ikke med på den liste

over materialer hun ikke kan
tåle.. Problemet er, at hvis Birgit ikke bryder sig om hjælpemidlerne, så smider hun dem
ud, og så får personalet sværere ved at hjælpe hende," siger
Hanna Levy.
Ifølge Birgit Busborg havde
plejerne fortalt hende, at hun
ikke kunne få hjælp længere,
hvis hun nægtede at tage imod
den nye lift og glidestykket til
sengen. Men det er ikke helt
korrekt, fortæller Hanna Levy.
"Hun har ikke fået at vide, at
hun ikke vil få hjælp. Hun har
fået at vide, at hun ikke kan
komme over i sin stol, hvis de
ikke bruger glidelagenet. Så
må hun blive liggende i sin
seng og blive skiftet der, hvis
hun selv kan hjælpe til, så
hjælperne ikke manuelt skal
hive i hende" siger fagchefen.
"Vi har tæt dialog med Birgit og forsøger at ﬁnde løsninger løbende. Det er vigtigt, at
vi overholder arbejdsmiljøloven med hensyn til at give hende pleje. Men selvfølgelig skal
hun også have den pleje, hun
skal have, og det forsøger vi
hele tiden at ﬁnde løsninger
på," siger Hanna Levy.

Brug for din lokale gardinfagmand
– lad AVANT GARDINER hjælpe med de bedste løsninger til dig!

Rejsetilbud til alle friske pensionister i Gribskov kommune

Smukt efterår på Tenerife
11.-18. november 2018

GARDIN
BUSSER
RU L L E R N E

- Bestil e
t uforpli
gtende
Ring på
besøg!
Vi garanterer:
tlf. 20 29
70 80
Inspiration og fornyelse til din bolig

•
• Tryghed for professionel vejledning
• Løsninger til store som små opgaver

Dagsprogram:

Prisen inkluderer:

• Dag 1: Udrejse
• Dag 2: Rundtur i Puerto de la Cruz med fokus på
den gamle bydel, Plaza Charco og Costa Martianez,
samt bananplantens betydning for Tenerife.
• Dag 3: Udflugt til Tenerifes stolthed, vulkanen
Teide og nationalparken Las Cañadas, via
Esperanza-skoven, hvor general Franco planlagde
sit kup i 1930’erne.Endvidere stop ved Garachico
og det berømte drageblodstræ.
• Dag 4: Fri til egen disposition
• Dag 5: Besøg i La Laguna med kolonialhuse fra
1700-tallet. Videre gennem “urskoven” med bl.a.
laurbærtræer på Anaga halvøen til den tidl. isolerede
landsby Taganana. På hjemturen stop i Santa Cruz.
• Dag 6: Fri til egen disposition
• Dag 7: Udflugt til den 400 år gamle by La Orotava.
• Dag 8: Hjemrejse

• Transport fra Gilleleje, Græsted og
Helsinge til Københavns lufthavn t/r
• Fly fra Københavns lufthavn til
Tenerife t/r (flyvetid ca. 5 timer)
• Skatter og afgifter (pr. 1/2-2018)
• Transport fra lufthavnen på Tenerife
til hotellet i Puerto de la Cruz t/r
• 7 overnatninger på 4-stjernet hotel
i Puerto de la Cruz i delt 1-værelses
hotellejlighed
• 7 x morgenmad på hotellet
• 4 x frokost i forbindelse med udflugter
• 7 x aftensmad på hotellet
• 4 udflugter jf. program, inkl. entréer
• Dansk rejseleder

Se udførligt rejseprogram her:

Deltagerp

ris:

www.bellarejser.dk
Din Gardinfagmand i Helsinge
tlf. 20 29 70 80
www.avantgardiner.dk

7.995,-

- eller ring eller skriv efter brochure:

kr.

Tlf. 27 31 37 05
info@bellarejser.dk

(enkeltvære
lsestillæg
kr. 1500,-)

BELLA REJSER - Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2479

pr. person
.

