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Ryetbo 
Plejehjem 

 
 

Værløse den 3. juni 2020 
 
 
 

 
Kære Beboere og Pårørende  
 
Vi har alle ventet på nye politiske udmeldinger ift., hvordan pårørendebesøgene fremadrettet 
kan foregå med mere fleksibilitet.  
Med afsæt i de kommunalpolitiske beslutninger betyder ovenstående fleksibilitet, at familier og 
pårørende har mulighed for at besøge deres kære mere end én gang om ugen. Ingen beboer 
eller familie er ens og nogle har behov for mere kontakt med fysisk tilstedeværelse end andre.  
Den nye fleksibilitet ift. besøgene favner dermed en større grad af individuelle hensyn, som vi 
ser frem til at kunne udmønte. 
 
Udover at besøgene kan foregå i vores besøgstelte, er det fremadrettet også en mulighed at 
gå en tur med jeres kære. Med denne besøgsform følger vi de lokalpolitiske retningslinjer, som 
appellerer til pårørende ift. at gå kortere ture i nærområdet og undlade besøg i fx Bymidten, 
butikker, café og restaurationer, hvor mange mennesker er samlet og smitterisikoen derfor er 
stor. 
 
På Ryetbo har vi en glimrende strækning på ca. 750 meter rundt om plejehjemmet – en rute, 
som vi på Ryetbo har navngivet ”Den Grønne Rute”. Denne rute vælges ofte af beboerne, når 
de ledsages på gåture. Ruten giver tryghed netop fordi området er kendt. 
 
Besøgsformen ”gåtur” placerer ligeledes et anderledes ansvar hos pårørende – et ansvar, som 
fordrer brug af værnemidler såsom handsker og visir samt en endnu større opmærksomhed på 
ikke at udsætte jeres kære for smitte gennem tæt fysisk kontakt. 
Ryetbo Plejehjem udleverer værnemidler til brug ved besøgsformen ”gåtur”.  
 
 
Vi har ikke mulighed for at tilbyde, at besøgene foregår på Ryetbos udendørs fællesarealer, 
såsom Sansehaven eller Terapihaven. De fælles arealer er forbeholdt beboerne, som skal 
kunne færdes frit uden bekymring for smitterisiko eller større forsamlinger.  
 
Fleksibiliteten i besøgene indeholder også muligheden for at besøgene bliver længere end de 
nuværende 25 minutter. Når besøget aftales med leder, aftales også den tidsmæssig 
besøgsramme fx 1 time. Det er fortsat vigtigt for os at kunne facilitere besøgene og få jeres 
kære hjem til bolig på en god måde. Derfor er vi nødt til at fastholde en tidsstruktur for 
besøgene. 
 

-_ 



Ryetvej 20      3500 Værløse      Telefon 2929 9202      www.ryetbo.dk      Bank 3543 2781706372      CVR 25790014 

 
Mange tak for alle jeres henvendelser ift. en mere fleksibel besøgsramme – henvendelser, 
som både indeholder glæde og forhåbninger og samtidig en bekymring ift. den øgede 
smitterisiko, som de fleksible besøg medfører.  
Vi kan rigtig godt forstå både forhåbningerne og bekymringerne – disse tanker deler vi i 
fællesskab. Og det er netop dette fællesskab og samarbejde mellem os, som de fleksible 
besøg hviler på. Vi gør vores bedste for at støtte op om jeres besøg samtidig med at vi gør 
vores ypperste for at passe godt på vores beboere. 
 
Vi forstår alle de følelsesmæssige tanker og reaktioner, som coronakrisen har medført. Vi 
oplever dem selv dagligt og bliver også berørt fra vores professionelle position, hvorfra vi 
udmønter de politiske beslutninger. 
De skærpede forholdsregler berører os alle - lad os værne om vores gode samarbejde om end 
dette også indeholder de svære følelser. Lad os sammen gøre os umage med, at 
kommunikationen foregår på en måde, som tager afsæt i dialog og gensidig forståelse. Lad os 
føre samtalerne med respekt for hinanden. 
 
 
Om end de kommende besøg omfatter brug af besøgsteltene eller gåture i lokalområdet, 
gælder det stadigvæk, at alle besøgs aftales med afdelingens leder og allerhelst gennem 
mailkorrespondance.  
I finder mailadresserne længere nede i nærværende brev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besøgene skal fortsat aftales med en leder enten pr. mail eller på telefon. 
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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Afdeling C 
 
Afdelingsleder Hanne Ljungberg på afd. C holder orlov de næste 2 måneder qua sygdom i 
familien.  
 
I orlovsperiode varetages opgaverne på afd. C således: 

 

Daglig drift Forstander Lise Bligaard  lmb@ryetbo.dk 

tlf: 2929 9202 

Personale Viceforstander / Afd. leder Charlotte  cwb@bjornsholm.com 

tlf: 2929 9066 

Pårørende Afd. Jonna Stevn Nielsen  jsn@bjornsholm.com 

tlf: 2929 9085 

Frisør og 

beboerøkonomi 

Projektleder Liv Vogt lvv@bjornsholm.com 

tlf: 2929 8723 

 
 
Sommer og sol 
 
Og så er sommeren startet med masser af sol og varme, hvilket betyder stort fokus på væske 
og solbeskyttelse. Vi er godt forberedt til varmen – parasollerne er slået op, vi har fyldt vores 
frysere med sodavandsis og tænker kreativt ift. at tilbyde flotte farvede drinks, som motiverer til 
væskeindtag. 
 
De mange soltimer afstedkommer ligeså at det er tid til at I indkøber solcreme til jeres kære, så 
de er godt beskyttet, når de nyder stunderne udendørs. 
 
 
 
Afslutningsvis vil jeg takke for jeres støtte og opbakning i forbindelse med fase 2 og en åbning 
for fleksible besøg.  
Vi vedhæfter kommunens retningslinjer ift. besøg – et godt skriv, som svarer på mange 
relevante spørgsmål. 
 
 
Pas fortsat godt på jer selv og hinanden og vi passer godt på jeres kære. 
 
 
  
Varmeste hilsner 
 
Lise Bligaard 
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Forstander  


