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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 10. juni 2020 
 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  
 
Vi følger tæt de politiske udmeldinger, som omhandler lempelser i myndighedernes 
restriktioner ift. besøg på plejehjem.  
 
Ligesom vi, har I formodentligt læst gårsdagens pressemeddelelse, hvori myndighederne 
anerkender at de mange tiltag ift. at mindske smitterisikoen for sårbare ældre borgere, har 
berørt os alle. 
 
Vi tilslutter os dette perspektiv – alle har været berørte! Nogle beboere og pårørende har været 
meget påvirket mens andre beboere og familier har udtrykt en lettelse ift. at være frataget det 
personlige medansvar for smittespredning på baggrund af politiske beslutninger og 
restriktioner.  
 
Gårsdagens udmeldinger ændrer en smule på de besøgsmuligheder, som vi gennemfører på 
nuværende tidspunkt. 
Den opdaterede besøgsmodel indebærer: 
 

• Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs.  
 
Ryetbo Plejehjem fortsætter dermed med de udendørs besøg, som kan foregå i 
besøgsteltene og/eller på gåture med jeres kære i nærområdet. 
Besøgene vil stadigvæk omfatte, at pårørende bærer de uddelte værnemidler under 
besøget.  
  

• Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation. 
 
Ryetbo fortsætter med at gennemføre indendørs besøg hos de beboere, som er kritisk 
syge eller døende. 
Besøgene vil stadigvæk omfatte brug af uddelte værnemiddelskit. 
 

• Hvis en beboers helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget 
ikke kan foregå udendørs som anbefalet, bliver det fremadrettet en mulighed at 
besøget foregår indendørs.  
Forholdsreglerne er blot, at det er faste besøgspersoner og at det er beboeren selv, 
som udpeger, hvilke 1-2 personer, der skal udgøre de faste besøgsrelationer. 

-_ 
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De 1-2 faste besøgspersoner vil ligeså kunne ledsage beboeren til ambulant 
behandling, undersøgelse eller samtale. 
 
De faste besøgspersoner skal bære uddelte værnemidler afhængig af 
besøgssituationens karakter. 
 
Besøgsområdet udpeges af ledelsen på plejehjemmet idet fællesarealer stadigvæk er 
forbeholdt Ryetbos beboere, som skal kunne færdes frit uden bekymring for 
smitterisiko. 
 

• Det vil være ledelsen på plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om 
der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der blandt andet tages hensyn til, om 
besøget kan ske på en forsvarlig måde. 

 

• Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis - lader sig 
teste forud for besøg på plejehjem.  

 
 
  
Processen henimod nye retningslinjer for besøg 
 
Eftersom mere end en tredjedel af de coronarelaterede dødsfald i Danmark har været 
plejehjemsbeboere, er det ifølge Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke nødvendigt at 
beholde nogle af restriktionerne. 
 
De kommende dage afventer vi sundhedsmyndigheders retningslinjer. Herefter afventer at 
retningslinjerne bliver behandlet lokalpolitisk og at vi modtager nye retningslinjer fra Furesø 
Kommune. 
 
På mandag den 15. juni 2020 deltager vi i et kommunalt møde, hvor vi bliver informeret 
om de nye retningslinjer for besøg som vedrører Ryetbo Plejehjem. 
 
Vi afventer herfra dato for start af lempelser vedr. besøgsformer. Vi henvender os til jer med et 
nyt Pårørendebrev i næste uge eller så snart vi har modtaget ny relevant information. 
 
 
 
Besøgsaftaler 
 
Indtil vi ved mere skal alle besøgs fortsat aftales med afdelingens leder og allerhelst gennem 
mailkorrespondance.  
 
Besøgstiderne fremgår nedenfor. 
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Vi glædes forsat over at gæste jer og opleve gensynsglæden mellem jer og jeres kære.  
 
 
Vi takker for jeres feedback og anerkendelse ift. hvordan vi, i samarbejde, skaber nogle gode 
besøgsrammer. 
 
I denne uge blev vi særligt fornøjede over at opleve en pårørendes påskønnelse, som kom til 
udtryk gennem en benovelse og lettelse over, at vi har tænkt på alle værnemidler og at vi er til 
stede ift. at guide i de tvivlsituationer, der opstår undervejs i besøget. 
 
Vi gør fortsat vores bedste for at støtte op om jeres besøg samtidig med at vi gør vores 
ypperste for at passe godt på vores beboere. 
Lad os fortsat tilstræbe at kommunikationen foregår med respekt og gensidig forståelse. 
 
 
Vi vedhæfter link til pressemeddelelse, som er en god overskuelig kilde ift. hvad lempelserne 

indeholder. https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/Gradvis-

genaabning-paa-plejehjem-og-sygehuse.aspx 
 
 
Pas fortsat godt på jer selv og hinanden og vi passer godt på jeres kære. 
 
 
  
Varmeste hilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  

 

Besøgsbookningens telefoner har åbent i hverdagene, 

 mandage – fredag fra kl. 8.00 – 10.00. 
 

Besøgstiden ligger også i hverdagene, hhv.  

mandag – fredag fra kl. 10.00 – 15.00.  
Alle onsdage har vi dog åbent fra kl. 10.00 – 18.00. 

 
Der er ikke åbent for besøg på helligdage eller weekender.  

 
De sene eftermiddagstider er de mest eftertragtede, idet mange pårørende 

arbejder. Hvis I har mulighed for at besøge i formiddagstimerne, vil det være et 
rigtig fint hensyn at tage ift. pårørende, som arbejder.  

 
Tak fordi I hjælper hinanden med at skabe muligheder for besøg. 
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