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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 16. december 2020 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

For præcis 6 måneder siden, var Ryetbo samlet i Sanse- og Terapihaven for at nyde en is fra 

Ismanden og ønske hinanden god sommer. Vi talte den dag om ”den ubudne gæst” corona og 

om et forår med ”bump på vejen” og en anderledes hverdag. 

 

I denne hyggelige juletid, er jeg glad for at være budbringer ift. ”en kærkommen gæst”, nemlig 

den kommende vaccine mod coronavirus.  

Præcis hvornår vaccinen ankommer til os på Ryetbo, ved jeg endnu ikke. Jeg ved dog, at 

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder i Danmark, i flere måneder, har 

forberedt modtagelsen af en vaccine og at plejehjemsbeboere og frontpersonale, er nogle af 

de første, som tilbydes behandlingen – inden for kort tid. 

 

Og hvordan forbereder vi os til denne kærkomne gæst? 

I skrivende stund beder vi beboer eller værger tage stilling ift. til- eller fravalg af vaccinen. 

Herefter indhenter forhåndsgodkendelse  

 

Jeg kan sagtens forstå, at der kan være bekymringer forbundet med behandlingen af en ny 

vaccine. Samtidig har jeg stor tillid til sundhedsmyndighederne og deres fokus på 

patientsikkerhed. Jeg er både fagligt- og personligt rigtig godt tilfreds med, at vaccinestrategien 

netop tilgodeser gruppen af Danmarks ældre og udsatte borgere og de medarbejdere, som 

varetager plejen og omsorgen af jer og jeres kære. 

 

Selvom vi alle, i nogen grad, har både accepteret og vænnet os til en anderledes hverdag, vil 

jeg gerne dele håbet om, at vi kan genetablere dele af ”den gode gamle hverdag”. En hverdag 

uden restriktioner og samme omfangsrige brug af værnemidler og afstand. En hverdag, hvor vi 

igen kan give hinanden et kram, uden at frygte en alvorlig smitte.  

Jeg appellerer derfor til, at alle vil tage imod vaccinen i håb om, at vi samlet kan stå imod 

coronavirus og den bekymring, som den kontinuerligt afstedkommer. TAK til jer alle for 

fællesskabets håb og kraft igennem den anderledes hverdag på Ryetbo. 

-_ 
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Indendørs besøgsrum 

Vi har arbejdet målrettet på at finde en løsning ift. etableringen af et indendørs besøgsrum, 

hvor yderligere 2 nære faste pårørende kan besøge jer. Det har ikke været uden udfordringer 

at finde et passende rum, som kan efterleve sundhedsmyndighedernes krav om 

hensigtsmæssige besøgsforhold. Vi er derfor nødsaget til at konstruere et separat rum i 

Spisesalen/Restauranten i stueplan med indgang fra Terapihaven.  

Tømrerne går snarest i gang med konstruktionen af ”rummet i rummet” og I vil høre nærmere, 

når etableringen af det indendørs besøgsrum står klar til brug. Bookningen af rummet vil 

foregå via Besøgstelefonen tlf. nr. 5141 6805 mellem kl. 8.00 – 10.00 eller mail: 

Visitme@ryetbo.dk, ganske som I kender det for bookningen af de udendørs besøgsrum. 

Vi tager nu hul på udpegningen af de yderligere 2 faste nære pårørende, i samarbejde med 

beboere, værger og pårørende. 

På sidste side, i nærværende brev, finder I en oversigt, som illustrerer de forskellige 

besøgskategorier. 

 

Tilmelding til jul 

Vi mangler kun få tilbagemeldinger vedr. julen. I dag onsdag den 16. december 2020 kl. 

12.00, har vi sidste frist for til- eller framelding til juleaften. Skriv eller ring til afdelingslederne 

via mail eller telefon: 

• Afdeling A: Charlotte Brandstrup mail: cwb@bjornsholm.com mobil nr. 2929 9066 

• Afdeling B: Jonna Nielsen mail: jsn@bjornsholm.com mobil nr. 2929  9085 

• Afdeling C: Sanne Vainer mail: sav@bjornsholm.com mobil nr. 2929 9063 

 

 

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

Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 
Varme julehilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
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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 


