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Kære beboer og pårørende.                                                                                                           Fredag d. 27.3.2020 

Stor tak til alle.  
For jeres forståelse og samarbejde i denne helt ekstraordinære situation, vi alle er havnet i.  
Hverdagen er blevet en anden og vi forsøger på bedste vis at opretholde en så normal hverdag på Birkebo som 
muligt. 
Normale og rutineprægede opgaver løses nu i en helt ny ramme og det udløser ekstraordinært mere dialog og 
koordinering på tværs, ikke bare internt på Birkebo, men også i relation til Helsingør Kommune. 
 
Mailadresser 
Fælles og hurtig info kan pludselig blive en nødvendighed og derfor har vi indsamlet alle jeres mailadresser, tak for 
samarbejdet omkring dette. 
 
Beboerne  
Beboerne på Birkebo har det godt. Aktiviteter og stimuli sker aktuelt primært med et individuelt sigte. Det gode vejr 
betyder at vi kan anvende gårdhaverne og nærmiljøet i højere grad, til stor gavn for os alle. Vi ordner haver, fejer og 
planter i krukker og går ture. 
Beboerne reagerer forskelligt på situationen, de fleste er forstående og accepterer denne midlertidige ændring, for 
nogle beboere er det lidt sværere at forstå og acceptere og en mindre gruppe har ikke opdaget, at noget er 
forandret.  
Jeg ved, at det også for jer, er en rigtig svær situation. I savner den daglige kontakt og de mange besøg, I har været 
vant til. Det savner vi også, her er lidt stille for tiden. 

Kontakt 
Vi hjælper rigtig gerne med telefonkontakt, Facetime, Messenger eller Skype.  
Vi henstiller til at forespørgsler til afdelingerne sker i tidsrummet mellem kl. 13-14. I morgentimerne er 
medarbejderne optaget med beboerrettede opgaver og det er svært at svare telefoner på samme tid. 
 
Pakker/gaver  
I må meget gerne komme forbi og aflevere en pakke, blomster eller andet. Pakker afleveres ved hovedindgangen og i 
tidsrummet på hverdage mellem kl. 13-14 hvor en medarbejder tager imod. Ring på telefon 49250000 2-1.når du 
kommer.  
Hvis det ikke er muligt for jer at komme i det nævnte tidsrum vil jeg bede jer ringe på 49250000 2-1 og aftale tid for 
aflevering.  
 
Forbud mod besøg på plejehjem. 
Jeg har fået flere henvendelser fra jer om det mon ikke var muligt at komme forbi til besøg i haverne og her sidde 
med 2 meters afstand. Som rammerne er lige nu er dette ikke en mulighed, forbuddet gælder nemlig matriklen. Dvs. 
at der ikke er åbnet for at gå i gårdhaverne og tale med beboerne gennem terrassedørene eller på stol i solen.  Vi har 
åbnet for at I kan komme til hovedindgangen og aflevere en pakke. Det forventer jeg naturligvis at alle accepterer og 
overholder. 
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Personale bosat i Sverige 
Der har i medierne været skrevet en del om bekymring vedrørende medarbejdere, der er bosat i Sverige. Jeg håber 
ikke at nogle af jer er i tvivl om at vi hele tiden er i tæt dialog med vores medarbejdere, både dem der bor i Danmark 
og dem der bor i Sverige. Alle overholder naturligvis de danske retningslinjer. 
 
Kritisk sygdom 
Ved kritiske situationer, f.eks. hvis en beboer bliver alvorligt syg, bliver I kontaktet helt som vanligt og vi vil i den 
enkelte situation træffe aftale om besøg. 
 
Fremtiden 
Ingen kender den umiddelbare fremtid, desværre. Sker der væsentlige ændringer i retningslinjerne fra Regeringen og 
Styrelsen for Patientsikkerhed, sender jeg jer en ny mail og fortæller om, hvilken betydning det får for jer og for 
hverdagen på Birkebo. 
  
I er altid meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, idéer eller inspiration, til hvordan vi kan lette 
situationen for alle.  
 
 
Masser af hilsner fra 
 
Lotte Hermansen 
Forstander  
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