
Den Selvejende Institution Hareskovbos plejehjem 

Skovalleen 8, 2880 Bagsværd, tlf.: 44 98 95 58 

 
 

Side 1 af 2 
AG 230920 

Nyhedsbrev 23. september 2020 

 

Jeg beklager, at der ikke har været tilstrækkelig tydelighed omkring besøg. 

 

Følgende vedr. besøg er indskærpet fra styrelsen for patientsikkerhed: 

1. at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på 

udendørs arealer, 

og 

2. at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, med 

mindre 

a) besøget sker i en kritisk situation, eller 

b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. 

 

At det er én pårørende, betyder ikke én ad gangen, men at det udelukkende er 

denne udpegede pårørende, der kan komme ind i den kommende tid. 

Vi har tidligere haft den ordning, at man som besøgende ringede ind og aftalte 

besøg, dette for at vi kunne hjælpe beboeren klar til besøg (mindske ventetid for 

den besøgende). Samtidig ville vi sikre, at der var plads til besøget et overdækket 

sted. Desværre kan både afdelingssygeplejerskerne og jeg konstatere, at det vi tror 

er en service, ikke opleves sådan af alle. Vi har i tiden med besøgsrestriktioner hørt 

flere forslag til bedre overdækning eller andet til besøg, men vi har ikke modtaget 

midler til dette.  

Jeg har dags dato taget kontakt til chefen på området i Gladsaxe Kommune, Herle 

Klifoth for igen at høre, hvad de gør på plejecentrene i Kommunen. Dér er ikke 

særlige besøgsområder, hverken udendørs eller indendørs, og der er ingen aftalte 

tider. De besøgende ringer på, og personalet hjælper beboeren ud så hurtigt, det er 

muligt. 

Vi lægger os nu op ad Kommunens linje. 
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Besøg skal altså ikke mere aftales i forvejen. 

Alle besøgende ringer på ved hovedindgangen. 

• Ved udendørs besøg følger personalet beboeren ud, så hurtigt det er muligt 

• Ved indendørsbesøg af den udpegede pårørende følges denne til boligen. 

 

Det er afgørende vigtigt, at du som besøgende tager ansvar for, at de gældende 

regler overholdes – fx afstandskravet. Kan dette ikke overholdes, råder vi til, at både 

de besøgende og evt. beboeren anvender mundbind eller visir. 

Beboerne må naturligvis gerne gå ture eller tage med i en bil på tur, når blot der 

tages hånd om de forholdsregler, vi alle skal følge. Det er den besøgendes ansvar.  

 

 

Caféen er åben for take away salg ved døren. 

 

 

På vegne af ledergruppen 

 

Astrid Guldberg 


