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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 18. november 2020 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  

Som I allerede er orienteret om, gælder de udstedte besøgsrestriktioner på plejehjem, 

foreløbig frem til den 15. december 2020. 

Furesø Kommune har i fredags modtaget en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og 
Ældreministeriet om besøgsrestriktioner på bl.a. plejehjem. 

Med den nye bekendtgørelse bliver det muligt at supplere de nuværende besøgsmuligheder 
med endnu en type besøg:  
Det vil fremadrettet blive muligt for yderligere to faste nære pårørende at komme på 
besøg, i et indendørs besøgsrum. 
 
Furesø Kommune afdækker pt, hvordan der kan etableres indendørs besøgsrum og hvordan 
bekendtgørelsens tekst i øvrigt skal forstås. Furesø kommune arbejder på at få de nye 
retningslinjer klarlagt, så alle plejehjem, hurtigst muligt kan tage de nye besøgs-muligheder i 
brug. 
 
Hjemme på Ryetbo, tænker vi i løsninger ift. hvordan vi kan skabe og facilitere et indendørs 
besøgsrum, der efterlever påbuddet vedr. besøgsrestriktionerne. Vi vender og drejer alle 
muligheder og I vil blive orienteret, så snart vi har fundet en hensigtsmæssig løsning. 
 
Selvom restriktionerne kan give anledning til frustration, må vi sande at besøgsrestriktionerne 
på plejehjem mv. har været et vigtigt redskab i forhold til at beskytte nogle af de mest sårbare 
borgere mod smitte.  
 
Vi arbejder forsat målrettet på at gøre hvad vi kan for at beskytte og passe godt på Ryetbos 
beboere.  
 
 
 
Nedenstående oversigt illustrerer de kommende besøgstyper: 

-_ 
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Primærperson 

 

 

 

besøg i boligen 

- Den allerede udpegede Primærperson 

- Er den eneste, som må komme på besøg i boligen (med mindre, 

der er tale om en kritisk situation) 

- Kan ikke udskiftes til en anden person undervejs 

- Må komme på besøg ”alle” døgnets timer uden aftale 

- Skal kun bestille tid, hvis der ønskes et udendørs Besøgsrum 

- Må hente beboeren indenfor og mødes med de Øvrige pårørende 

udenfor Ryetbo 

- Må hente beboeren indenfor og mødes med én af de Nære 

pårørende i det indendørs besøgsrum (kræver bookning af 

indendørs besøgsrum) 

- Skal tage værnemidler på, så snart der trædes ind på Ryetbo 

- Skal holde 2 meters afstand til beboeren, hvis værnemidlerne tages 

af ifm. indtagelse af mad og drikke 

Nære 

pårørende 

 

 

 

besøg i indendørs 

besøgsrum 

- Beboeren udpeger 2 kontinuerlige Nære pårørende 

- Må besøge beboeren i et indendørs besøgsrum evt. sammen med 

den anden Nære pårørende eller Primærperson 

- Kan ikke udskiftes til en anden person undervejs 

- Skal aftale og booke et indendørs besøgsrum telefonisk / pr. mail 

- Skal besøget foregå på hverdage efter kl. 17 eller i weekender, skal 

beboeren selv kunne transportere sig til indendørs besøgsrum (eller 

hentes og bringes af Primærpersonen) 

- Skal gå direkte til indendørs besøgsrum  

- Skal anvende værnemidler og holde afstand til beboer 

Øvrige 

pårørende 

 

 

besøg i udendørs 

besøgsrum 

- Må ikke træde indenfor på Ryetbo Plejehjem 

- Skal aftale udendørs besøg telefonisk / pr. mail 

- Skal booke et udendørs besøgsrum, hvis I ønsker at bruge dette 

- Kan gå en tur med beboer (hvis ikke udendørs besøgsrum ønskes) 

- Skal besøget foregå på hverdage efter kl. 17 eller i weekender, skal 

beboeren selv kunne transportere sig til 

besøgsrum/besøgsindgangen (eller hentes og bringes af 

Primærperson)  

- Skal gå ind til udendørs besøgsrum gennem havegangen 

- Skal anvende værnemidler og holde afstand til beboer 
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Vi vil gerne takke jer alle for, at de nuværende besøgstyper fungerer rigtig godt. Tak fordi I 

tager hygiejnen og brug af værnemidler alvorligt under jeres besøg. Tak fordi vi i fællesskab 

finder løsninger, når der opstår situationer, hvor beboerne ikke kommer ned til besøgsrummet 

til aftalte tid qua misforståelser eller omsorgsfulde hensyn afstedkommer, at vi ikke kan 

”skynde på en beboer” trods god forberedelse.  

 

Vi håber naturligvis, at den nye besøgsmulighed vil foregå i samme gode samarbejdsånd, hvor 

vi hjælper hinanden, som vi har gjort gennem hele coronaperioden. 

 

 

Julens traditioner 

Forsamlingsrestriktionerne har indflydelse på måden, hvorpå vi afholder vores juletraditioner 

på Ryetbo. Vi er, kontinuerligt, nødt til at reflektere på, hvordan juletraditionerne afholdes 

således, at vi udviser rettidig omhu og passer på vores beboere. 

Coronaperioden har dog lært os at tænke kreativt ift. sammenkomster, som foregår lidt 

anderledes men ikke skorter på hyggelige stjernestunder. 

 

Vi opfordrer også jer til at overveje, hvordan julen 2020 kan holdes på en hensigtsmæssig 

måde, i netop jeres familie. 

Vælger I at tage jeres kære hjem til jul, kan vi kun opfordre til, at I overholder den anbefalede 

afstand og anvender værnemidler Det er desværre sådan, at situationer med sang og spisning 

medfører at vi spreder mange aerosolpartikler og større dråber ud i det ”fælles luftrum”. Derfor 

anbefales der 2 meters afstand ved borddækningen og når I synger om træet. 

 

Får en beboer symptomer efter en jul i pårørendes hjem, er vi naturligvis nødsaget til at isolere 

beboeren og bestille akut testning. 

 

Vi vedhæfter Furesø Kommunes vejledning vedr. julens traditioner således, at I er godt 

informeret forud for jeres valg ift. at afholde juletraditionerne med jeres kære.  

 

Jeg kan rigtig godt forstå, hvis den søde juletid opleves lidt, som ”en sur pligt med 

besværligheder”. Jeg kan også godt gætte, hvilket ønske der står højst på de flestes 

ønskeseddel! Mon ikke vi alle ønsker os en Coronafri verden? 

 

Vi er alle i samme båd – beboere, familier, medarbejdere og hele verden. Julen 2020, bliver 

den jul, hvor vi alle måtte foretage ændringer og tænke i mindre sammenkomster, afstand og 

værnemidler. 

 

Har I brug for sparring og dialog vedr. julen er I meget velkommen til at kontakte os. 
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Husk gerne at videresende dette nyhedsbrev til øvrige pårørende således, at alle er godt 

informeret. 

 

Skulle der forekomme ændringer eller afvigelser fra normalen, informerer vi jer løbende. 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 

Bedste hilsner 

 

Lise Bligaard 

Forstander  


