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Ryetbo 
Plejehjem 

 

 
 

Værløse den 18. december 2020 
 

 

Kære beboere, familier og pårørende 

Gårsdagens pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet indeholdt nye fleksible restriktioner for 

besøg på plejehjem. 

Fra i går blev der mulighed for, at flere besøg kan foregå i den ældres bolig - dog må der kun 
være to besøgende til stede i boligen ad gangen. Der ændres således ikke på, hvor mange der 
kan komme på besøg, men der bliver mulighed for, at besøgene kan foregå under mere 
hyggelige og hjemlige forhold. 

Som udgangspunkt, kan besøg fra både Primærperson og de to yderligere faste Nære 
pårørende foregå i beboerens egen bolig, men det er afgørende, at plejehjemmet sikrer, at 
besøgene kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. 

”Hvis smitten kommer ind på plejehjem, så kan det gå rigtig, rigtig galt. Cirka en tredjedel af 
alle COVID-19-dødsfald er indtruffet blandt plejehjemsbeboere. Derfor er vi nødt til at passe 
ekstra godt på vores særligt sårbare beboere….”.  Citat sundheds- og ældreminister Magnus 
Heunicke. 

Vi skal samarbejde om at tage smitterisikoen meget alvorligt således, at vi passer godt på 
beboere og de medarbejdere, som dagligt skal møde op og være raske til at yde omsorg og 
pleje 

På Ryetbo tilsikrer vi, at besøgene foregår sundhedsmæssigt ansvarligt ved at: 

• Primærperson og de to faste Nære pårørende er godt informeret om deres ansvar ift. at 
efterleve anbefalinger vedr. at fremmøde kun kan forekomme, hvis besøgende er uden 
symptomer og at hygiejniske forholdsregler overholdes ift. afspritning og rengøring samt 
at der anvendes værnemidler og holdes afstand under besøget.  

• Primærperson og de to faste Nære pårørende går direkte til beboerens bolig og kun 
færdes på gange og fællesarealer i det tidsrum, hvor de bevæger sig fra og til boligen. 

-_ 
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At besøget kun foregår i boligen og at de besøgende anvender boligens kaldesystem, i 
fald de har brug for assistance. 

• Primærperson og de to faste Nære pårørende kun er til stede max 2 ad gangen. 

 

Der gælder fortsat samme restriktioner for beboere, som er kritiske syge eller døende. I vil 

blive kontaktet, hvis der forekommer ændringer eller afvigelser fra normalen. 

 

Udpegningen af de to faste Nære pårørende 

Som I allerede er informeret om, kan Primærpersonen ikke udskiftes eller ændre 

”besøgsstatus” undervejs. Det samme gælder for de to faste Nære pårørende, som nu må 

besøge i boligen. Kort sagt, sidestilles Primærperson og to faste Nære pårørende og hermed 

gælder samme besøgsmulighed og ansvar. 

Vi appellerer til, at beboere og familier selv træffer beslutningen om, hvem der udpeges til de 

to faste Nære pårørende.  

Vi har stor forståelse for, hvis udpegningen er svær. Hvem skal vælges, hvis der er fx 3 børn 

(og ægtefællen er Primærperson)?  

Corona virus giver os ikke nødvendigvis oplevelsen af retfærdighed eller anerkendelse af 

værdifulde følelsesmæssige relationer. Corona virus kræver noget af os alle. 

 

Har I brug for sparring eller hjælp til udpegningen, er I velkommen til at henvende jer til 

afdelingssygeplejersken. Nogle gange kan en faglig udenforstående person, måske vurderer 

ud fra et andet perspektiv. 

Besøgskategorien ”Øvrige pårørende” er stadigvæk gældende. Personer, som ikke er i 

kategorien Primærperson eller to faste Nære pårørende, kan stadigvæk booke tid til brug af 

besøgsrum eller en gåtur. 

 

Nedenstående oversigt illustrerer besøgstyper: 
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Pas godt på jer selv og hinanden. 

 

 
Varme julehilsner 
 
Lise Bligaard 
Forstander  
lmb@ryetbo.dk 
 

Primærperson 

 

 

 

& 

Nære 

pårørende 

 

 

 

besøg i boligen 

- Den allerede udpegede Primærperson og de to faste Nære 

pårørende 

- Må komme på besøg i boligen også sammen med én af de faste 

Nære pårørende 

- Kan ikke udskiftes til en andre 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 Øvrige pårørende 

(kræver bookning af indendørs besøgsrum) 

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

direkte til boligen 

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

af ifm. indtagelse af mad og drikke 

- Skal forblive i boligen til under besøget og bruge boligens 

kaldesystem ved henvendelse til personale 

- Skal efter endt besøg rengøre berørte flader med spritklude 

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/ /besøgs-

indgangen (eller hentes og bringes af Primærperson eller faste 

Nære Pårørende)  

- Skal gå ind til udendørs besøgsrum gennem havegangen 

- Skal anvende værnemidler og holde afstand til beboer 

mailto:lmb@ryetbo.dk

