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 Ryetbo 
Plejehjem 

  
 

Værløse den 4. november 2022 
 
 

Kære beboere og pårørende  

Natten til i dag, fredag den 4. november, fandt en chokerende hændelse sted på Ryetbo 
Plejehjem, hvor en udefrakommende person trængte ind. 

I samarbejde med politiet, har vi forsøgt at rekonstruere hændelsesforløbet. På nuværende 
tidspunkt har vi følgende overblik over nattens hændelse: 
 
Cirka kl. 00.30 fornemmer en nattevagt, at der er færden på en gang og ser en mand i tempo. 
Da manden kommer tættere på, ser nattevagten at det ikke er en beboer men en ukendt 
middelaldrende mand. Nattevagterne alarmerer politiet, som ankommer kort tid efter. Politiet 
starter prompte en indendørs- og udendørs eftersøgning med deres hunde.  
Den indtrængende mand bliver ikke fundet, men man finder et åbent vindue med en skammel 
under, hvorigennem det formodes at manden er flygtet fra Ryetbo. Idet man finder flere åbne 
vinduer, formodes det at gerningsmanden har bevæget sig rundt på flere afdelinger. 
 
Personalet afhøres på skift af politiet og en vågen beboer udtrykker, at have set manden på 
gangen.  
 
Sådan håndteres hændelsen 
Der er blevet draget omsorg for den beboer, som har oplevet at have set manden. Beboeren 
har det efter omstændighederne godt, trods den ubehagelige oplevelse. Pårørende til 
oplevelsesramte beboer er underrettet. 
 
Vi er ekstra opmærksomme på den daglige observation af alle beboeres adfærd, ift. afvigelser 
fra den vante adfærd. Der er indkaldt ekstra personale til nætterne de kommende dage for, at 
sikre tryghed og nærvær i fald der skulle komme rektioner fra flere beboere. 
 
Nattevagtspersonalet er naturligvis berørte af hændelse. Der er blevet taget hånd om deres 
trivsel. Jeg er meget taknemmelig for personalets handlekraft og mod midt i en utryg situation.  
 
Alle personaler er berørte af nattens hændelse, som både vækker utryghed, vrede og 
frustration over at nogen kan finde på, at trænge ind på vores Ryetbo. Trods de forskellige 
følelser, har både personalet og jeg, ønsket om -og viljen til at genetablere trygheden for alle 
beboere, pårørende og personale. Jeg er ikke overrasket over denne vilje i personalet – det er 
nemlig som om, at kriser på Ryetbo afstedkommer at personalet står endnu stærkere sammen 
om at skabe omsorg og tryghed for jer kære beboere og pårørende. 
 
Jeg har stor forståelse for, hvis dette brevs indhold giver anledning til forskellige følelser. Jeg 
appellerer dog til jer pårørende om at foretage jer nøjagtig det, som ”I plejer” ifm. jeres kære. 
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Beboere med demens og kognitiv funktionsnedsættelse finder allerstørst trivsel i rutiner, 
gentagelser og genkendelighed. 
 
Overvågning på Ryetbo 
Processen ift. at få installeret overvågning ved Ryetbos hovedindgang er sat i gang.  
Der vil være skærpet fokus på at døre aflåses. Dette kan afstedkomme, at I pårørende 
ankommer til en aflåst Hovedindgang, som kræver lidt ventetid.  
Ansvarshavendes telefonnummer hænger på hovedindgangens glasdør – ring, hvis I ikke kan 
komme ind. 
 
 
Strømafbrydelse i nat 
Uheldigvis oplevede vi også strømafbrydelse i nat, cirka kl. 02.30. Det er vigtigt for mig at 
pointere, at der ingen sammenhæng er ml. den indtrængende mand og strømafbrydelsen. 
Strømmen gik i flere områder i Værløse. 
 
 
I skrivende stund gør al personale deres bedste for at opretholde en rolig og tryg stemning 
blandt beboerne og hinanden. 
 
Tak til beboere, pårørende og et hurtigt politi team. Tak til alle for at bidrage til, at denne 
episode bliver håndteret med alvor, omsorg og tiltag. 
 
Husk at videreformidle budskaberne i dette brev til pårørende, som ikke er på maillisten.  
 

 

De bedste hilsner 

Lise Bligaard 

Forstander 

lmb@ryetbo.dk 
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