
Datooverblik over sag om hjemmehjælp på Fejø 
 
I det følgende er udvalgte tekstdele angivet med farve for overblikkets skyld, farvekoderne 
repræsenterer de forskellige instanser. 
Blå: Lolland Kommune (LK) 
Rød: Statsforvaltningen/Ankestyrelsen 
Grøn: Social- og indenrigsministeriet 
Lilla: Sundheds- og Ældreminister 
 
14. juni 2016 tager Fejøforeningen (FF) kontakt til Lolland Kommune (LK). Vi spørger 
bekymret til de rygter vi hører på øen, at hjemmehjælpen nu ikke skal være på Fejø efter kl. 
13. Vi lægger op til dialog. 
 
Omkring d. 20. Juni oplever flere borgere, at de mister hjemmehjælp og adgangen til 
hjemmehjælpen. Nødkald bliver taget ned. Borgere, der i flere år har haft hjælp, bliver 
efterladt uden hjælp efter kl 13, og uden nødkald.  
 
29. juni sender kontaktdirektør for Ældre og Sundhed LK svar til FF: LK slår fast, at praksis 
er, som det fremgår af Kvalitetsstandarden, man vil nu blot af økonomiske årsager praktisere, 
hvad der står i kvalitetsstandarden.  ”Det betyder, at borgerne – uanset om man bor på Lolland 
eller en af øerne – kan komme i en situation, hvor man enten må flytte eller  transportere sig til 
dele af den offentlige service. Det gælder også, hvis man  fx  får brug for så  megen hjemmepleje, 
at det kun kan gives økonomisk og fagligt forsvarligt på et plejecenter eller i en bolig med 
umiddelbar tilgængelighed for plejepersonalet.” Der henvises til Statsforvaltningens afgørelse 
om Tunø i Odder kommune fra d. 10.08.2011. 
 
30. juni sender FF langt brev til borgmester, direktør og formand for Ældre- og 
Sundhedsudvalget i LK om vores oplevelser her på Fejø. FF oplever, at borgere ikke er blevet 
varslet og vi efterspørger blandt andet en konkret individuel vurdering og sagsbehandling, og 
vi stiller spørgsmål til rimeligheden ved sammenligningen med Tunø. Vi beder om et møde.  
 
2. juli inviterer LK FF til møde d. 24. August. 
 
5. juli kontakter FF direktør i LK. FF ønsker møde tidligere end 24. August. FF sender igen 
orientering om de problemstillinger vi oplever vedrørende hjemmehjælp, og FF oplyser, at 
flere borgere aktuelt ikke får den hjælp de har brug for. FF spørger hvad  LK vil gøre ved dette. 
FF har en masse spørgsmål. FF bliver lovet svar. 
  
14. juli-20 juli rykker FF  LK for svar. 
 
20. juli sender social- og arbejdsmarkedschef i LK svar, heri står bla. om varsling ”At dette 
ikke er sket skal LK beklage”, ellers holdes der fast i, at borgere enten må flytte eller 
transportere sig til den offentlige service. 
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21. juli sender FF brev til Statsforvaltningen, til Social- og indenrigsminister, til ÆldreSagen 
og til orientering til LK.  FF spørger til borgernes rettigheder og til rimelighed i beskæring af 
serviceniveau. 
 
29. juli sender FF brev til social- og arbejdsmarkedschef og cc til flere i LK: FF gør 
opmærksom på nogle misforståelser, beder LK om at se på nogle misforståelser om nødkald 
og fratagelse af hjælp, dette som respons på brev fra LK d. 20. Juli. 
 
1. august og frem, går ÆldreSagen ind i sagen om hjemmehjælp på Fejø. ÆldreSagen giver FF 
råd og vejledning, og følger med i sagen via FF. FF har jævnlig kontakt til ÆldreSagen i 
perioden frem. 
 
9. august sender FF en forespørgsel til Social- og indenrigsministeriet og til 
Statsforvaltningen om hvornår vi kan forvente svar. 
 
9. august sender Social- og Indenrigsministeriet svar. Der henvises til Sundheds- og 
Ældreministeriet. 
 
9. august sender FF brevet fra d. 21. Juli videre til Sundheds- og Ældreminister. 
 
11. august aflyser LK møde med FF: ”Det skyldes svigtende mødemulighed hos deltagere og et 
erstatningsmøde er ikke planlagt idet der i den seneste måneds tid har været en uddybende 
dialog med Christina Brydegaard  - på Fejøforeningens vegne - om vilkårene for hjemmepleje på 
øerne. Det er ikke vor vurdering, at der henstår ubesvarede spørgsmål eller muligheder, som 
nødvendiggør et møde.” 

14. august besvarer formand for FF aflysningen til LK: “Aflysningen har vi selvfølgelig 
forståelse for. Vi vil formodentlig på en senere tidspunkt udbede os et nyt mødetidspunkt. Dette 
hvis vi føler behov derfor. Det ligger os meget på sinde også at have den mundtlige dialog.” 
 
18. august sender Statsforvaltningen svar til FF. Der ses ikke grundlag for at rejse en 
sag….(FF forstår ikke svaret) 
 
23. august er der ”Ø-hop” med politikere på besøg rundt på øerne Femø, Fejø og Askø. René 
Christensen MF for DF bliver opmærksom på hjemmehjælpsproblematik via spørgsmål fra 
beboer på Fejø. René vil gå videre med sagen. 
 
31. august sender FF brev til Statsforvaltningen: vi forstår ikke hvad I skriver, og FF 
argumenterer yderligere i forhold til borgernes rettigheder. 
 
7. september sender Statsforvaltningen brev til FF. Der ses ingen nye oplysninger og der 
henvises til tidligere besvarelse fra d. 18. August. 
 
8. september gør folketingspolitiker René Christensen opmærksom på  Social- og 
Indenrigsministerens svar fra den 05.07.2016 på spørgsmål 114 stillet d. 15. Juni stillet af 
Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ ) ”Kan en kommune gøre ydelser af personlig pleje og 

2 
Christina Brydegaard , på vegne af Fejøforeningen 



hjælp til omsorg til en borger på en ø betinget af at borgeren flytter til fastlandet?” Karen 
Ellemann Social- og Indenrigsminister svarer: ”Byrådet skal træffe sine afgørelser i 
overensstemmelse med den generelle lighedsgrundsætning. Det indebærer, at man ikke må have 
forskellige serviceniveauer afhængig af, hvilken del af kommunen man bor i.” 
 
11. september sender FF brev til Statsforvaltningen: Vi forstår stadig ikke Jeres svar. Mener i 
A eller B, eller noget helt andet?  
 
11. september sender FF brev til Sundheds- og Ældreminister og til Social- og 
Indenrigsminister: FF er bekymret for, at sagen kan falde mellem to stole. Vi gør opmærksom 
på, at vi ikke kan forstå Statsforvaltningens svar. 
 
16. september ringer Statsforvaltningen til FF. Vi forstår sådan nogenlunde beskeden 
således: Statsforvaltningen finder ikke anledning til at starte en sag. På det generelle plan tyder 
det ikke på, at Lolland kommune har gjort noget ulovligt. -På FF´s spørgsmål: Er det så lovligt 
hvad Lolland kommune gør? Statsforvaltningen kan ikke udtale sig om det er lovligt, for så 
meget er de slet ikke gået ind i sagen…. Statsforvaltningen er bekendt med Social- og 
indenrigsministerens svar på spm 114 til ULØ.  
Her kan FF vist ikke komme videre. Statsforvaltningen afviser at gå mere ind i sagen, men vil 
gerne høre fra FF, hvis der kommer nye oplysninger, hvor FF oplever at der konkluderes 
anderledes fra ministrene. 
 
20. september skriver FF til Sundheds- og Ældreministeren og til Social og 
Indenrigsministeren: FF oplyser, at LK ikke har ændret praksis.  FF anmoder Social- og 
Indenrigsministeren om at tage sagen op jf. mulighed i Styrelseslovens §53. 
 
20.september skriver FF til Mette Hjermind Dencker MF for DF og orienterer om sagen. 
 
22. september skriver Social og Indenrigsministeriet som svar på FF henvendelse fra d. 11. 
September til FF. Ministeriet henviser til Social- og Indenrigsministerens svar af 5. Juli 2016, 
på spm 114 stillet d. 15. Juni stillet af Udvalget for Landdistrikter og Øer. Af svaret fra Social- 
og indenrigsministeren fremgår bland andet: ”Serviceloven indeholder ikke i forhold til nogen 
af ydelserne regler, hvorefter kommunen kan gøre hjælpen betinget af, at borgeren flytter fra en 
småø til fastlandet…Hensynet til kommunens økonomi kan dog aldrig stå alene, da 
kommunalbestyrelsens afgørelser skal baseres på en konkret og individuel vurdering af 
borgerens behov” 
 
28. september skriver FF til direktør i LK, udvalgsformand, og social- og arbejdsmarkedschef. 
Vi gør opmærksom på Social- og Indenrigsministerens svar d. 05.07.2016 på spm. 114 stillet 
af Udvalget for Landdistrikter og Øer. 
 
29. september skriver Mette Hjermind Dencker MF for DF, at hun vil se på sagen. Mette 
sidder i Udvalget for Landdistrikter og Øer. 
 
29. september sender Sundheds- og Ældreministeriet svar på FF´s henvendelser. 
”kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens §87 sørge for at der i fornødent omfang kan gives 
hjælp døgnet rundt… og kommunalbestyrelsen kan ikke stille krav om at modtageren skal tage 
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ophold i en anden boligform, hvis hjælpen overstiger et vist niveau…” Der henvises i øvrigt til 
spm 114 som svar på FF´s spørgsmål. 
 
30. september skriver FF  til direktør i LK, udvalgsformand og social- og arbejdsmarkedschef. 
Vi orienterer om svar d.29.09.2016  fra Sundheds- og Ældreministeriet, og spørger om LK 
påtænker at ændrer praksis, vi deltager gerne i dialog. 
 
30. september skriver FF til Statsforvaltningen: Vi har fået nye oplysninger. Svar fra d. 
05.07.2017 på spm. 114 fra Social- og indenrigsministeriet og svar fra Sundheds- og 
Ældreministeriet  fra d. 29.09.2016 vedlægges. Vi ønsker at få stadfæstet hvilken ret man har 
til hjælp og pleje, når man er bosiddende på en småø. 
 
3. oktober ringer Statsforvaltningen til FF. Statsforvaltningen beder om at få tilsendt brev 
dateret d. 22.09.2016 fra Social- og Indenrigsministeriet til FF. Brevet sendes til 
Statsforvaltningen. 
 

5. oktober skriver FF til direktør i LK, udvalgsformand og social- og arbejdsmarkedschef. FF 
orienterer om de sagsakter FF er i besiddelse af, og tilbyder at fremsende til LK. 

 
6. oktober skriver direktør i LK til FF, som svar på FFs forespørgsel fra d. 30. September. ”Lolland 

kommunes forvaltning af den aktuelle kvalitetsstandard er uændret, indtil der træffes anden 
beslutning af Byrådet, Folketinget eller tilsynsmyndigheden”.  

 
6. oktober skriver FF til Social- og Indenrigsministeren. FF orienterer om LKs svar denne dato, 

vedlægger overblik over sagen, og udtrykker endnu engang ønske om at ministeren vil gå ind i 
sagen. 
 
11. oktober tilbyder Folketingspolitiker samtale d. 10. November med FF. Vi sagde ja tak. 
Folketingspolitiker opfordrer os til at gå i medierne. 
 
14. oktober skriver Statsforvaltningen at de på baggrund af FFs henvendelse d. 30. 
september genoptager sagen. Statsforvaltningen beder LK om en redegørelse  med henblik på 
om Statsforvaltningens overvejelser om hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag jf den 
kommunale styrelseslov. 
 
24. oktober skriver Social- og Indenrigsministeriet at de allerede d. 12. oktober har taget 
kontakt til Statsforvaltningen for at vurdere på, om det var nødvendigt at  Social- og 
indenrigsministeriet skulle tage sagen op til behandling, imidlertid har Statsforvaltningen d. 
12. oktober meddelt Social- og Indenrigsministeriet, at de alligevel vil tage sagen op.  
 
29. oktober skriver FF til Statsforvaltningen. FF sender uddybende dokumentation. 
 
10. november er repræsentanter fra FF til møde med Mette Hjermind Dencker MF for DF i 
Folketinget. Mette er orienteret om sagen og anbefaler FF at gå til Sammenslutningen af 
Danske Småøer for at rejse en generel sag. 
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18. november skriver Statsforvaltningen til FF,  LKs redegørelse er vedlagt. FF har mulighed 
for at kommentere på LKs redegørelse. 
 
29. november skriver FF til Statsforvaltningen. FF kommenterer på LKs redegørelse. FF 
beder rette myndighed om at se på flere forhold. 
 
1. december orienterer Sammenslutningen af Danske Småøer FF om, at de har været i 
Udvalget for Landdistrikter og Øer. Udvalget vil gerne tage sagen om hjemmehjælp på småøer 
op, men afventer Statsforvaltningens afgørelse. 
 
20. december modtager en konkret borger, en skrivelse fra LK. Vi læser i denne skrivelse, at 
LK nu præciserer, at det ikke er muligt at modtage hjemmehjælp efter kl 13, i stedet foreslås 
andre mere indgribende muligheder. 
 
22. december har LK den årlige revidering af Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk 
hjælp på dagsordenen, og den nye tekst i Kvalitetsstandarden bliver godkendt. FF læser en 
skærpelse i teksten ”Forbehold ved levering af personlig og praktisk hjælp jf. Lov om Social 
Service §§ 83a, 83 og 84 for Øerne: Askø, Femø og Fejø. 
På øerne er normal praksis at der er sundhedspersonale tilstede i tidsrummet mellem 9- 
13 til udførsel af visiteret personlig og praktisk hjælp 
På Askø, Fejø og Femø skal hjælpen kunne varetages af 1 person.  
I de tilfælde, hvor borgeren på en af øerne har behov for støtte og hjælp ud over de 
gængse tidspunkter, er der følgende muligheder i serviceloven, for person hjælp: - Udpeget privat 
person (LSS § 94) til levering af LSS § 83 hjælp - Afløsning i hjemmet jf. LSS § 84” 
 
22. december skriver FF Statsforvaltningen. FF orienterer om skrivelse borger modtog d. 20. 
december og der orienteres om LK´s nye tekst i kvalitetsstandarden. 
 
10. januar 2017 skriver Sammenslutningen af Danske Småøer til FF og orienterer om 
Ældreministers svar fra d. 21.12.2016 på spm. 25 stillet at Udvalget for Landdistrikter og Øer. 
I svaret står blandt andet ”Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte forskellige serviceniveauer 
for forskellige distrikter i kommunen”. 
 
11. januar skriver FF til Statsforvaltningen og til LK, og orienterer om Ældreministers svar 
fra d. 21.12.2016 på spm. 25 stillet at Udvalget for Landdistrikter og Øer.  
 
12. januar skriver FF til Ældreminister. FF orienterer om sagen om hjemmehjælp på Fejø, og 
beder ministeren om at være opmærksom på sagen. 
 
19. januar skriver Statsforvaltningen til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende 
kvalitetsstandarder i LK. Sagen om Fejø er fremsendt til Ministeriet. Statsforvaltningen beder 
Ministeriet om en udtalelse, herunder også om det har betydning, at der i kvalitetsstandarden 
beskrives, at der tilstræbes en individuel løsning på øerne. Implicit i Statsforvaltningen 
skrivelse fremgår det at Statsforvaltningen nu har rejst en tilsynssag vedr. LK. 
 
22. januar skriver FF til både Statsforvaltningen og til Sundheds- og Ældreministeriet. Vi gør 
opmærksom på, at vi ikke har kendskab til, at der i praksis har været tilbudt individuelle 
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løsninger, men at borgere vejledes i at flytte fra øen, hvis behov for hjælp efter kl 13. Vi gør 
opmærksom på teksten i den nye kvalitetsstandard, godkendt i Byrådet LK d. 22.12.2016, 
hvori individuelle løsninger ikke er nævnt under forbeholdene mere.  
 
17. februar. En  konkret borger modtager svar på sin klage, en afgørelse fra Ankestyrelsen. 
Ankestyrelsen skriver blandt andet: ” Vi gør kommunen opmærksom på, at kommunen skal 
sikre, at de opgaver, der er nævnt i §§ 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt jf. 
servicelovens § 87.” 
”Kommunens serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. 
Serviceniveauet skal fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør dette. Der skal 
altid foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.” 
”Vi kritiserer, at kommunen begrænser hjælpen for borgere, der bor pa øer, med henvisning til 
kommunens kvalitetsstandard….Det forhold, at det fremgår af kommunens servicestandard, at, 
hjælp pa øerne, herunder Fejø, skal varetages i tidsrummet 9-13, ligesom hjælpen skal kunne 
udføres af 1 hjælper kan ikke i sig selv fravige udgangspunktet om, at hjælpen skal tilrettelægges 
ud fra en konkret og individuel vurdering. Vi finder, at kommunen herved har sat skønnet under 
regel…. Kopi er sendt til Lolland kommune..” 
 
19. februar skriver FF til Statsforvaltningen og til Sundheds- og  Ældreministeriet. FF gør 
opmærksom på Ankestyrelsens afgørelse fra d. 17.02.2017. 
 
21. april orienterer visitationen i LK en konkret borger under visitationsbesøg om, at der er 
mulighed for at udpege en person efter §94, til at udføre visiteret hjælp og pleje efter kl. 13. 
Borgeren skal selv finde personerne, der skal ansættes. Det er ikke mulighed for almindelig 
hjemmehjælp kommunal eller privat.  
 
24. april skriver Christina Brydegaard (CB) fra Fejø til LK. ”Nu synes jeg ærlig talt det er ved at 
være nok! Nu bør kommunen vise, at der tages et ansvar for borgerne” . CB beder kommunen 
være opmærksom på en konkret sag, med en formentligt døende borger. Borgeren ligger på 
sygehuset, men ønsker at komme hjem til sin bolig på Fejø. Pårørende er kaldt til, og 
pårørende informeres af personalet på sygehuset om mulighed for plejeorlov og 
terminalregistrering. Sygehuset melder klar til snarlig udskrivelse. 
 
25. april skriver LK til CB vedrørende en konkret formentligt døende borger: ”Idet der ikke er 
tale om,  at xxx er døende, har vi ikke mulighed for at tilbyde døgnpleje på Fejø. Den tilbudte 
løsning på Fejø ville være muligt, som et individuelt tilbud til en døende borger”. 
 
27. april skriver FF til Ankestyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Vores borgere har 
brug for, at der snarrest kommer en afklaring i forhold til vores ret til hjemmehjælp på Fejø, 
og ikke mindst en konsekvens heraf.  
 
27. april skriver visitationen i LK til konkret dement borger/partsrepræsentant: Har i tænkt 
over muligheden for en § 94, hvor en person ansættes til at hjælpe din mor om aftenen? Samt har 
i fundet nogen som et evt. nødkald kan gå til? 
 
28. april skriver partsrepræsentant for dement borger til visitationen i LK. Borger 
efterspørger en afgørelse, og spørger om det kan være rigtigt, at der ikke er mulighed for 
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kommunal eller privat hjælp, der gives udtryk for et ønske om kommunal leverandør, og der 
spørges om pasning af nødkald er en aflønnet opgave? 
 
28. april får borger, der er indlagt på sygehuset, og som pårørende og personalet på 
sygehuset vurderer som døende, en Terminalregistrering. Der er udskrivningskonference på 
sygehuset. Siden d. 24. April har der været daglig kontakt mellem borger, pårørende og 
visitationen i LK. LK tilbyder igen og igen plejebolig eller midlertidig ophold på Lolland. 
Pårørende oplever, at borger bliver presset til at sige ja, da der ikke præsenteres andre 
muligheder af LK. 
Visitationen og pårørende overhørte flere gange borgeren sige ”Jeg vil bare hjem nu, og hvis 
ikke, så bliver det i en kiste!”. Visitationen i LK lover en afgørelse først i uge 18. 
 
29. april udskrives terminalregistrerede borger fra sygehuset til eget hjem. Den ene datter 
har fået plejeorlov (obs dermed overtager man ikke forpligtigelser eller ansvar, man er blot 
med til at skabe ro og koordinering i hjemmet, samt tryghed for borgeren). Borgeren 
udskrives med den hjælp, som borgeren var visiteret til inden han blev indlagt, og hvor han 
ikke var så svækket, som han aktuelt er ved udskrivelsen. Døtre giver klart udtryk for, at de 
ikke ønsker at indgå i plejeopgaver, men gerne gør det i 2-3 døgn indtil kommunen får 
hjælpen etableret i hjemmet.  
 
30. april skriver CB en formel klage til LKs borgmester og direkte til alle i LKs 
kommunalbestyrelse. ”Da jeg fortsat oplever store problemstillinger med alvorlige følger for 
borgernes retsstilling, indgiver jeg hermed en formel klage. 
I mine tidligere henvendelser til kommunen har jeg orienteret om forhold, for at sikre, at de 
ansvarlige i kommunen er veloplyste, således at de kan tage de nødvendige beslutninger. Jeg har 
appelleret til kommunen om rettidig omhu, men da jeg fortsat oplever at kommunen ikke lever 
op til sit ansvar, ser jeg mig nødsaget til at indgive en klage. Jf. VEJ nr 9341 af 08/05/2015, skal 
sådan en klage rettes til borgmester og kommunalbestyrelse.” 
 
03. maj skriver datteren til terminalregistreret borger til  visitationen i LK. Datter rykker for 
en afgørelse. Der har ydermere været telefonisk kontakt med visitationen de sidste dage, 
datter beskriver aktuelle pleje-problemstilliger i hjemmet, med manglende medicinering og 
usikre forflytninger.  
 
04. maj skriver visitationen i LK et orienteringsbrev til terminalregistreret borger/ 
partsrepræsentant.  LK lister nogle muligheder op som skulle være drøftet, plejebolig og 
midlertidig bolig mm, det er ikke alle muligheder døtre kan genkende, at have hørt før. LK 
henholder sig til deres kvalitetsstandard og at døtrene selv har valgt at tage borgeren hjem. 
”Først når xxx´s situation kommer til en afslutning og er nært forestående (vurderes 
sygeplejefagligt) vil det være muligt at etablere nathjælp af få dages varighed”. Dette er ikke en 
afgørelse og der er ikke vedlagt klagevejledning. 
 
04. maj skriver LK til FF (Christina Brydegaard). LK svarer på klage afsendt d. 30. April. Af 
skrivelsen fremgår: ”Tilsynets afgørelse i sagen afventes, hvorfor Lolland Kommune ikke har 
yderligere kommentarer til aktuel klage fra Fejøforeningen.”  
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04. maj skriver visitationen i LK til konkret dement borger/partsrepresentant: ”Hvis der skal 
etableres nødkald, skal i finde en på øen som nødkaldet kan gå til. Det er ikke lønnet, og der er 
ikke noget krav til sundhedsfaglig uddannelse. Nødkald på øerne kan ikke gå til kommunal eller 
privat leverandør, da de ikke kan komme indenfor rimelig responstid…. Der er ikke andre 
muligheder en § 94 efter kl 13, til levering af hjemmepleje. Der leveres kun sygeplejeydelser efter 
kl 13, hvilket er grunden til at XXX får dryppet øjne om aftenen.” 
 
04.maj skriver partsrepræsentant til dement borgere til borgmester i LK, direktør, 
udvalgsformand og social- og arbejdsmarkedschef.  ”Kære Borgmester og kommunalbestyrelse. 
 Som partspepræsentant har jeg givet Christina Brydegaard  lov til at omtale sagen om den 
demente kvinde. Vi oplever at XXXs sag cykler rundt i klagesystemet, og vi magter  snart ikke selv 
at henvende os mere. XXX får fortsat ikke den hjælp hun har brug for. Vi har endnu ikke 
modtaget en afgørelse efter visitationsbesøget d. 21. april. XXX har ikke fået aftenhjælp til at 
varme sin mad, som hun så tydeligvis har behov for, siden sommeren 2016. Jeg kan kun bakke op 
om den klage som Christina har sendt til borgmester og kommunalbestyrelse d. 30.04.2017.” 
 
04. maj skriver FF til Ankestyrelsen og til Sundheds- og Ældreministeriet. Vi ønsker indgriben 
nu, tak. Vi gør opmærksom på at både en konkret terminal-registreret borger og en dement 
borger er i klemme. 
 
05. maj dør vores 91 årige terminalregistrerede borger i hjemmet. LK har ikke visiteret hjælp, 
pleje eller sygepleje efter en konkret og individuel vurdering. Vi oplever, at ansvaret blev 
overladt til døtre, at der ikke var tilstrækkelig tilsynsbesøg i hjemmet fra hjemmesygeplejen, 
og at der blev ikke givet tilstrækkelig lindrende behandling…vi oplevede store problemer ved 
borgerens sikkerhed ved forflytninger,  -Og store problemstillinger i forhold til både 
personalets og døtrenes arbejdsmiljø. 
 
05. maj skriver direktør i LK en orientering rundt til byrådet om, at borgeren er død: ”Grundet 
transportbegrænsninger til øerne samt begrænsede plejebehov er det forbundet med meget 
voldsomme omkostninger og praktiske vanskeligheder at etablere døgnpleje på øerne…I sagen 
har vi som supplement til en pårørendes plejeorlov  ad den vej opnået en døgnplejeløsning.. I det 
sagen… er familien henvist til at afvente ankeafgørelsen” - medlemmer af byrådet videresender 
orienteringen til CB fra FF. 
 
06. maj skriver CB kommentarer til byrådspolitikere på Lokallisten i LK, vedrørende 
direktørens orientering af byrådet d. 05. Maj. ”Borgerne præsenteres ikke for det valg de har ret 
til, eller de muligheder de bør have adgang til. Borgerne præsenteres for det som kommunen 
mener er bedst for kommunen… en kommune bør ikke svigte deres borgere ved at blive stejle og 
lukke øjnene i forhold til at borgere kommer i klemme… Her er tale om et alvorligt svigt, et 
omsorgssvigt for borger og pårørende. Datter er ikke ansat af kommunen, og har ikke påtaget 
sig ansvaret. …Når direktøren udtrykker, at der er opnået en døgnplejeløsning, så er det en 
løsning hvor kommunen ikke har taget sit ansvar for borgerens pleje. Kommunen kan ikke bare 
pålægge datteren dette ansvar.” CB medsender en del §§ henvisninger, udtalelser fra ministre, 
udtalelse fra afgørelse fra Ankestyrelsen og citater fra vejledningen til serviceloven!! – 
byrådspolitikere videresender til hele byrådet. 
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08. maj skriver FF til Ankestyrelsen og til Sundheds- og Ældreministeriet. Der sendes en 
beskrivelse af forløbet med den døende borger på Fejø. ”Det er vores vurdering, at Lolland 
kommune… slet ikke gav tilstrækkelig hjælp i hjemmet.” 
 
08. maj skriver CB og pårørende til afdøde borger en orientering til Arbejdstilsynet og til 
Styrelsen for Patientsikkerhed, der vedlægges en udførlig beskrivelse af forløbet ved den 
terminalregistrerede borger. 
 
09. maj skriver direktør i LK orientering til byrådspolitiker. Skriver at der findes kun én 
afgørelse og henviser til Statsforvaltningens afgørelse vedrørende Tunø….”og at alle øvrige 
breve om emnet er ”gode kendte sagsbehandlingsvejledninger”.  – medlemmer af byrådet 
videresender til CB. 
 
09. maj skriver CB kommentarer til byrådspolitikere på Lokallisten i LK, vedrørende direktør 
i LK orientering af byrådspolitikere d. 09.maj. CB gør opmærksom på, at afgørelsen 
vedrørende Tunø er ældre end de ministerudtalelser og den lovgivning, som CB henviser til. 
CB gør opmærksom på, at ministerudtalelserne ikke er generelle, men netop besvarelser 
vedrørende borgere, der bor på småøer. CB gør opmærksom på, at der ikke kun er én 
afgørelse, men også den afgørelse som Ankestyrelsen sendte d. 17.02.2017 vedrørende en 
konkret borger på Fejø. CB gør opmærksom på brev afsendt til LK allerede d. 30.06.2016, hvor 
vi stiller spørgsmål ved, om der er rimelig sammenlignelighed mellem Fejø og Tunø. 
 
26. maj Skriver LK afgørelse til konkret borger på Fejø: borgeren bevilliges personlig pleje om 
aftenen. Der bliver tilstræbt individuel løsning. Borgeren kan enten få hjemmehjælp om 
aftenen af det personale der leverer sygepleje, forudsat at behovet for sygepleje består og det er 
praktisk muligt ift. sejlplan og øvrig planlægning, eller vælge at udpege en person til at udføre 
hjælpen efter §94. Borgeren valgte den første løsning. Der bliver efterfølgende klaget over at 
levering af hjemmehjælp gøres betinget af behov for sygepleje, sejlplan og øvrig planlægning. 
 
04. juli skriver Sundheds- og Ældreministeriet en udtalelse til Ankestyrelsen. I udtalelsen 
beskrives: at kommunalbestyrelsen  jf.  SL § 87 skal sikre, at de opgaver der er nævnt i §83-85 
i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt, derved også på øer i kommunen. Kommunal 
bestyrelsen kan ikke stille krav om at modtageren skal tage ophold i en anden boligform, der 
gælder princip om ligebehandling. Serviceniveauet skal fraviges i de tilfælde hvor borgens 
behov nødvendiggør det.  Hensynet til kommunens økonomi kan dog aldrig stå alene, da 
afgørelser skal baseres på en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. 
Begrænsninger i den trafikale tilgængelighed kan være et sagligt hensyn, der kan inddrage i 
tilrettelæggelsen af hjælpen. Det ændrer ikke på kommunalbestyrelsens pligt til at sikre en 
løsning til at få den nødvendige hjælp. 
 
06. juli skriver Ankestyrelsen til FF, udtalelsen fra Sundheds- og ældreministeriet er vedlagt. 
Det er muligt på vegne af FF, at komme med bemærkninger til udtalelsen inden 3 uger. 
 
20. juli sender CB kommentarer til Ankestyrelsen på vegne af FF´s forretningsbestyrelse 
(Fejøforeningens bestyrelse er trådt tilbage). Ankestyrelsen bliver bedt om at præcisere, hvor 
vidtrækkende det saglige hensyn om trafikal tilgængelighed er. Er herboende modtagere af 
hjemmehjælp sikret hjælp i deres hjem på Fejø uanset den trafikale tilgængelighed? Vi gør 
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opmærksom på, at kommunen selv driver færgerne. Vi spørger om en konkret og individuel 
vurdering bør være uafhængig af den kommunale kvalitetsstandard – om der er mulighed for 
en second opinion i vurderingen af behov? 
 
 24. august oplyser visitator fra LK i telefonsamtale, hvor borger ansøger om hjælp, at der nu 
er ressourcer om aftenen til, at der kan gives hjemmehjælp i et vist omfang. Hjælpen blev dog 
ikke iværksat, da borgeren blev indlagt. 
 
2. oktober sender Ankestyrelsen en udtalelse/afgørelse. Af udtalelsen fremgår det: 
”Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Lolland kommune s serviceniveau for personlig og praktisk 
hjælp til borgere bosiddende på småøer, herunder Fejø, som beskrevet i kommunens 
kvalitetsstandarder for 2016 og 2017 om personlig og praktisk hjælp efter serviceloven ikke er i 
overensstemmelse med Servicelovens §83 jf. §87, og den generelle lighedsgrundsætning.” 
”Ankestyrelsen har anmodet byrådet i Lolland kommune om inden to måneder at oplyse, hvad 
Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til” 
 
23. november: administrationen i LK har indbudt repræsentanter fra Femø, Fejø og Askø. LK 
præsenterer 2 modeller. Model 1 med fuld døgnpleje og ingen forbehold for øerne, og model 2 
med hjemmehjælp indenfor ydertidspunkterne for færgernes sejltider. LK præsenterede de to 
modeller, som de eneste mulige modeller, der ønskes ikke forslag fra ø-repræsentanterne til 
en model 3 eller 4. Dagsordenen er en drøftelse af hvorledes og under hvilke vilkår borgere på 
øerne kan medvirke til at udfylde kvalitetsstandarden. Flere ideer drøftes. Referat indgår i en 
sagsfremstilling til udvalgsmøde d. 5. december. 
 
5. december : politikere i ældre- og sundhedsudvalget  i LK har indbudt repræsentanter fra 
Femø, Fejø og Askø. Vi bliver spurgt, hvad vi har at sige til sagen om hjemmehjælp, og det 
forsøger vi at sammenfatte så godt vi kan og ideer drøftes. Efterfølgende drøftede politikerne 
sagen.  
”Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget, 05-12-2017: 
Servicemodel 1 for hjemmepleje på øerne indstilles til Byrådets godkendelse. Servicemodellen 
udmøntes i samarbejde med repræsentanter for øerne/økontaktudvalget. Der rettes henvendelse til 
Ældreministeren med henblik på økonomisk kompensation for de for- øgede omkostninger ved 
servicemodel 1. Steffen Rasmussen, Søren Blumensaadt og Erik Kjelgaard kan ikke tiltræde 
indstillingen og ønsker sagen fremsendt til Byrådet uden indstilling. ” 
 
11. december skriver CB et brev til samtlige byrådspolitikere i LK. En mail med citater fra 
ministerier og myndigheder. Datooverblik vedlægges. 
 
21. december beslutter byrådet i Lolland kommune: Servicemodel 2 godkendes.  I Model 2 
leveres hjælpen jf. kvalitetsstanden, men kun indenfor ydertidspunkterne i færgetiderne. 
Debatten i byrådet d. 21. december kan ses på linket: 
https://www.youtube.com/watch?v=-mX36SXNp4I  (se tidsrummet fra 5:40) 
 
9. januar 2018 skriver CB et brev til Ankestyrelsen. ”Det forventes, at Lolland kommune har 
svaret Ankestyrelsen, hvad Ankestyrelsens udtalelse fra den 02.10.2017 giver anledning til i 
Lolland kommune.  Vi afventer Ankestyrelsens reaktion herpå” …”Hvis borgere her på øerne skal 
igennem flere klagesager, revurderinger og afgørelser, og kommunen skal forhandle økonomi 
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med ministeriet, før det kan blive afgjort, hvilken ret vi har til hjemmehjælp. -Så beder vi 
Ankestyrelsen være opmærksom på, at svage borgere har begrænsede ressourcer til at klare sig 
imens sagerne behandles. Vi finder det problematisk, at flere borgere har set sig nødsaget til, at 
takke ja til mere vidtgående og indgribende foranstaltninger, for at få afhjulpet deres behov for 
hjælp. ”  
 
11. januar skriver Ankestyrelsen til LK. Ankestyrelsen har endnu ikke fået et svar fra Lolland 
kommune, derfor har Ankestyrelsen bedt Lolland kommune om en redegørelse.  
"Det er således på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens opfattelse, at det giver anledning til 
betydelig tvivl, om den vedtagne model 2 er i overensstemmelse med omhandlede bestemmelser i 
serviceloven. 
Vi skal oplyse byrådet om, at det fremgår af kommunestyrelseslovens § 50 b, stk. 1, at hvis en 
kommunalbestyrelse undlader at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt 
til at udføre, kan Ankestyrelsen pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er 
ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder. 
Ankestyrelsen skal anmode byrådet i Lolland Kommune om inden 14 dage fra dags dato at 
modtage en redegørelse i relation til det ovennævnte til brug for vores videre vurdering af 
sagen." 
 
16. januar skriver direktør i LK til Ankestyrelsen. ”Servicemodel 2 er behovsbestemt 
døgnpleje… I tidsrummet fra sidste færgeafgang… vil der blive etableret et vagtberedskab på 
den ø, som borgere med behov bor på”. 
 
29. januar får en borger på Fejø bevilliget et nødkald. På samme vilkår som hvis 
vedkommende boede på Lolland. 
 
31. januar skriver FF til Ankestyrelsen. ”Det glæder os at Model 2 nu beskrives som en 
behovsbestemt døgnmodel. Vi finder det dog nødvendigt at få afklaret om der er forbehold for 
øerne indeholdt i Model 2.” 
 
8. februar skriver Ankestyrelsen til LK. Ankestyrelsen beder om en ny redegørelse fra 
byrådet i LK. ”under byrådsmødet de 21. December 2017, som er optaget og tilgængeligt… efter 
vores opfattelse ikke fremkommer med oplysninger, som understøtter at servicemodel 2 er blevet 
præsenteret for byrådet med det indhold, som forvaltningen i redegørelsen af 16. Januar 
tillægger servicemodel 2.” 
 
22. marts er der byrådsmøde i LK.  Byrådet godkender følgende indstilling: ”Direktionen 
indstiller til byrådet, at den fremtidige levering af hjælp til personlig og praktisk hjælp på øerne i 
Lolland kommune svarer til servicemodel 2 som beskrevet i redegørelsen af 16. Januar 2018”. 
 
16. april skriver Ankestyrelsen til LK. ”På baggrund af Lolland kommunes byråd den 22. Marts 
2018 har godkendt ”servicemodel 2 – behovsbestemt døgnpleje” … er Ankestyrelsen af den 
opfattelse, at byrådet således handler i overensstemmelse med vores udtalelse af 2. Oktober 
2017…. Ankestyrelsen skal imidlertid bede om at få tilsendt Lolland kommunes nye 
kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, når en sådan er udarbejdet og godkendt.” 
 
 

11 
Christina Brydegaard , på vegne af Fejøforeningen 



… - o - … 
 
 
Undervejs i hele forløbet har der været tæt dialog med pårørende og borgere, som vi har 
forsøgt at give råd og vejledning. Der har også været løbende dialog med lokale politikere i LK. 
 
ÆldreSagen er meget opmærksomme og har givet  fantastisk råd og vejledning. 
 

Status d. 01.08.2018:  
- Efter denne sag har flere småøer haft sager i Ankestyrelsen, med samme resultat, at 

lighedsgrundsætningen er gældende. 
- Der er ikke udarbejdet en ny og godkendt kvalitetsstandard af LK. 
- Flere Fejø-borgere har igennem forløbet klaget over deres konkrete sager til 

Ankestyrelsen. Flere borgere har ikke ønsket at klage.  3 sager er hjemvist fra 
Ankestyrelsen til LK til ny behandling. Ankestyrelsen har stadfæstet en afgørelse fra 
LK. 2 berørte borgere er flyttet i plejebolig undervejs.  En berørt borger er død.  

- Fra februar 2018 får øboere nu igen bevilliget nødkald og hjemmehjælp når de har 
behov, også om aftenen og om natten. 

- Styrelsen for patientsikkerhed er ved at behandle en konkret borgersag. Der er klaget 
over at borger ikke fik tilstrækkelig behandling efter Sundhedsloven i forbindelse med 
terminalt forløb. LK gav ikke borgeren en afgørelse på §83, dermed har der ikke  været 
klageadgang i forhold til hjemmehjælp. 
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