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Indledning

Inspiration til besøg på
udendørsarealer på plejecentre

Ældre på plejecentre er i øget risiko for
at blive alvorligt syge, hvis de bliver
smittet med COVID-19. Samtidig har
de ældre og de pårørende brug for at
se hinanden og opleve det nærvær, der
bidrager til livskvalitet. Her er besøg
på udendørsarealer et godt alternativ
til indendørsbesøg i de perioder af
året, hvor vejret tillader det.

I den politiske aftale om initiativer til svækkede ældre
fra 1. maj fremgår det, at Styrelsen for Patientsikkerhed
med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om besøg
på plejecentre skal udarbejde et katalog med konkrete
beskrivelser af, hvilke fysiske rammer der skal være til stede
for at få besøg på plejecentre.

Det kan fx være opsætning og indretning af besøgspavilloner,
udestuer eller lignende, der gør udendørsbesøg mulige uden
at gå på kompromis med den sundhedsmæssige sikkerhed
for alle. Alle eksempler i kataloget er til inspiration og skal
tilpasses lokale forhold. Der er generelle sundhedsfaglige
forholdsregler og råd, men løsningerne kan se forskellige ud.

Med afsæt i udgivelsen ”Retningslinjer om forebyggelse
af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre” har
Styrelsen for Patientsikkerhed lavet dette inspirations
katalog til plejecentrene. I kataloget er der konkrete
eksempler på besøg på udendørsarealer med fokus på
forebyggelse af smittespredning med coronavirus.

Sundhedsstyrelsens 5 gode råd om hygiejne og afstand
Det gælder for alle eksempler om besøg udendørs, som vi har
samlet i dette inspirationskatalog, at der skal tages højde
for Sundhedsstyrelsens 5 gode råd om at beskytte sig selv
og andre. Få mere information om at forebygge smitte
spredning og generel viden om COVID-19 her.

Sundhedsstyrelsens 5 gode råd 6

Vask hænder
tit eller brug
håndsprit

Host eller nys i
dit ærme – ikke
i dine hænder

Undgå håndtryk,
kindkys og kram –
begræns fysisk
kontakt
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Vær opmærksom
på rengøring –
både hjemme
og på arbejde

Hold afstand
og bed andre
tage hensyn

Planlægning af besøg på
plejecentres udendørsarealer
I Sundhedsstyrelsens ”Retnings
linjer om forebyggelse af smitte
med COVID-19 ved besøg på
plejecentre” er det beskrevet,
hvad der skal være fokus på, når
man p
 lanlægger løsninger for
udendørsbesøg på plejecentre.

Generelt er der mindre risiko for smittespredning ved
aktiviteter i lokaler, der er rummelige i forhold til antal
personer, i lokaler med god udluftning eller ventilation
og ved udendørsaktiviteter.
Derudover skal de besøgende være uden symptomer på
sygdom – også mild forkølelse – i mindst 48 timer før
besøget. Besøg skal aftales på forhånd med plejecentret,
og de besøgende er inden eller ved ankomst informeret
om hygiejneregler under besøget.

Læs mere
Se mere om anbefalinger til besøg i Sundheds
styrelsens retningslinjer ved besøg på plejecentre:
4bit.ly/besøg-plejecentre
Find også materiale, der kan gives til de besøgende:
4bit.ly/til-besøgende

Mere præcist skal der være mulighed for6

mindst 2
meters afstand
til hinanden

let adgang
til god håndhygiejne

at rengøre kontaktflader mellem
besøg (fx borde,
stole, dørhåndtag)
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at lufte ud, hvis
besøget foregår under
vejrbeskyttende forhold
(fx lukkede pavilloner)

mindst 2 kvadratmeters plads til
hver besøgende
eller beboer

Besøg i pavilloner
i Møllehusets gårdhave
Interview med leder
Iris Boye

4Københavns Kommune

Klar-parat-start
Fra første dag var Møllehuset i København klar med en løsning for besøg udendørs, fortæller Iris Boye. Der var et stort
ønske fra både beboere og pårørende om at se hinanden, så
hvis det blev muligt, ville Møllehuset være klar hurtigt. Men
også medarbejderne var ivrige efter at kunne støtte med
noget af det vigtigste arbejde, de har. Nemlig arbejdet med
nærvær og relationsbevarelse, som Iris udtrykker det.
Derfor havde de forarbejdet klar i skuffen. ”Vi manglede bare
vagtplanen”, fortæller Iris. Løsningen blev besøg i pavilloner i
deres gårdhave.
Lunt, tørt og trygt – og lækkert
Møllehuset havde fokus på, at det skulle være lunt, tørt og
trygt at komme på udendørsbesøg. Det måtte gerne være en
oplevelse, der sad lidt længere i kroppen end selve besøget.
Derfor er der fx sørget for kaffe og te, og beboeren får et lille
lækkert kort med en invitation til besøget. Møllehuset retter
forholdene til efter behov og input fra beboere og pårørende.
Da vejret slog om, blev der fx behov for tæpper og sideskærme, så det fortsat var lunt at komme på besøg.
Klar kommunikation
Møllehuset sikrede sig, de havde alle pårørendes e-mails, så
de kunne holdes opdateret med nyhedsbreve i hele processen. Der har i det hele taget været brug for klar og enkel
kommunikation. Fx har der været behov for at ”oversætte”
al den information, der kommer fra nyhederne, fra politikere,
fra sundhedsmyndigheder osv.

Her har Møllehuset gjort meget ud af at forklare, hvad der er
sundhedsfagligt, og hvad der er politisk. Det har været med
til at berolige de beboere og pårørende, der følte, at man
lukkede op for smitterisiko ved at lave besøg på udendørsarealer.
Endnu mere nærvær
Der har været stor opbakning hos de pårørende, og mulig
heden for besøg udendørs er værdsat af beboerne. På de
første 20 dage var der 160 besøg fordelt på de 83 beboere
i Møllehuset.
Men det er ikke helt det samme, og det bliver det ikke, så
længe der er pandemi. Fx savner pårørende og beboere at
kunne tage hinandens hænder over bordet. Det har man
i Møllehuset ikke en løsning på. Endnu. For det arbejder
de på at finde og samtidig overholde de sundhedsfaglige
anbefalinger.
Corona eller ej – det vil vi fortsætte med
Selvom både beboere, pårørende og de ansatte glæder sig
til en mere normal hverdag, er der også kommet nogle gode
ting ud af coronakrisen. Møllehuset har flere gange om ugen
holdt ”trappemøder” i stedet for at samle alt på enkelte og
færre møder. Det har været en god måde løbende at holde
personalet orienteret på. Det har også været en gevinst at
holde møder digitalt, så personalet kunne træde ind og ud
af møder efter relevans. Det har frigjort tid til kerneopgaven
ude ved beboerne. Også nyhedsbreve til de pårørende kunne
Møllehuset godt se fortsætte.

”Vi manglede bare vagtplanen”.
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Løsning Besøg i pavilloner
i Møllehusets gårdhave
I Møllehusets gårdhave er der op
sat pavilloner med markering af
besøgsområder og siddepladser.
En ansat har opgaven som vært og
sørger for, at alle føler sig tilpasse
og overholder kravene til afstand
osv. Et besøg varer 30 minutter og
tilbydes alle ugens syv dag fra kl.
13.00 – 15.00. Der er lagt tid ind til
rengøring mellem hvert besøg, hvor
værten bl.a. tørrer borde og stole
ned med vand og sæbe.

4Københavns Kommune

Til beboere og besøgende, der fx hører eller ser dårligt, kan
man stille en ”nyseskærm” op, der gør det muligt, at man kan
bøje sig lidt frem mod hinanden uden at komme i kontakt.
Der er én ind- og udgang til beboere og én ind- og udgang til
besøgende. Der hænger håndsprit ved alle ind- og udgange.
Ved indgangen og på bordene er der instrukser om, hvordan
man overholder retningslinjerne for besøg. Der skal sprittes
hænder, når man kommer og går, man skal holde sig inden
for de markerede områder osv. I venteområdet er der også
tydelige afstandsmarkeringer.
Møllehuset vil gerne gøre besøgene hyggelige og til en god
oplevelse. Det gør de bl.a. ved, at beboeren får en lille fin
invitation til besøget, og under besøget sørger de ansatte for
at servere kaffe, te eller varm kakao.

5

Besøg i telt med varme og i 
pavillon på Plejecenter Banebo
Interview med leder
Anette Hald Hansen

Overvældende og rørende
På Plejecenter Banebo i Viborg er der mulighed for besøg
i en pavillon eller i et telt med fast gulv og varme. Banebo
havde pavillonen i forvejen, hvor den blev brugt til kaffebesøg. Dog har de købt møbler, der bedre tåler den hyppige
rengøring med sprit. For at få plads til alle besøg skaffede
Banebo også et telt.
”Især de pårørende har fra starten vist stor interesse i at
komme på besøg, og det er ikke stilnet af”, lyder det fra leder
Anette Hald Hansen. Så snart det blev kendt, at plejecentrene kunne åbne op for besøg udendørs, hvis de rette
sundhedsfaglige forhold var til stede, ringede Banebo til
samtlige pårørende på den lange liste af besøgsinteresserede pårørende, det efterhånden var blevet til. Pavillonen var
allerede gjort klar, så de første pårørende mødte op inden for
en time samme dag.
”Den glæde, vi har oplevet hos beboere og pårørende har
været overvældende og rørende. I starten måtte vi starte med
dem, hvor afsavnet var størst. Det er gået fint, og alle fik
hurtigt muligheden for besøg”, fortæller Anette.
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Hygge og hygiejne
Der er stort fokus på de sundhedsmæssige forhold, ikke
mindst hygiejne. Ud over grundig rengøring før og efter besøg skal der også sørges for udluftning i teltene. Samtidig er
det vigtigt, at besøgene er hyggelige og kan foregå i al slags
vejr. Under selve besøgene er en af de ansatte ”besøgsdame”
og sørger for, at alle har det godt og kommer frem og tilbage
på en rolig og tryg måde.
Godt materiale lå klar
Det har været en stor hjælp, at der allerede lå masser af godt
materiale klar fra myndighederne. Bl.a. pjecer med råd til
pårørende, der skal besøge et plejecenter. Dem har Banebo
sendt ud til de pårørende inden besøg. Banebo har også haft
glæde af plakater, som er blevet hængt op på plejecentret.
”Det er dejligt, at materialet er så konkret og lavpraktisk”,
siger Anette.
Sygefraværet er faldet
En af de ting, som Banebo vil tage med sig videre, når hverdagen igen bliver normal, er det ekstra fokus på god håndhygiejne og fortsat at holde afstand i de situationer, hvor der
ikke er en grund til at stå tæt sammen. Anette fortæller, at
sygefraværet generelt er faldet på grund af de ekstra tiltag.

”Især de pårørende har fra starten vist stor interesse
i at komme på besøg, og det er ikke stilnet af”.
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Løsning Besøg i telt med varme 
og i pavillon på Plejecenter Banebo
På Banebo er der mulighed for besøg
i telt med fast gulv og varme eller i en
åben pavillon. Et besøg varer en halv
time og bookes på forhånd.

Der er områder, hvor besøgende kan vente, til de kan komme
ind, og der er tydelige afstandsmarkeringer og information
med gode råd om forebyggelse af smitte tilgængelig.
Under et besøg er der fokus på god håndhygiejne, så både
pårørende, beboere og ansatte kan få sprittet hænder.
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Imellem hvert besøg er der sat en halv time af til rengøring
og udluftning. Voksduge og møbler vaskes og sprittes af.
Hvis fx lynlåsen til teltet røres af en pårørende, skal lynlåsene
også sprittes af. Både udluftning og rengøring er det første,
der sker om morgenen. Også selvom det lige er blevet gjort
aftenen inden.

Besøg i vinduet hos 	
Plejecentret Ærtebjerghaven
Interview med leder
Heidi Tange

4Odense Kommune

I Plejecentret Ærtebjerghaven i Odense har beboerne deres
egne terrasser. Ud over at bidrage til frisk luft i hverdagen viste det sig at være en kærkommen genvej til besøg, så snart
udmeldingen om besøg på udearealer kom.

På fællesterrasserne er der dækket op med dug og blomster
på bordet, for det er vigtigt, at det føles hyggeligt for både
beboer og pårørende. Plejecentret byder også på både kaffe
og kage.

Besøgene kræver ikke meget ekstra. Det eneste, de kræver, er et åbent vindue. Besøgene foregår nemlig ved, at de
pårørende møder op på terrassen foran beboerens lejlighed,
mens beboeren kan blive inden døre og tale med sine gæster
gennem det åbne skråvindue. ”Skråvinduet gør, at de ikke
kan røre ved hinanden, og derfor behøver vi ikke sørge for
håndsprit og rengøring”, fortæller leder Heidi Tange.

Assistance til særligt sårbare beboere
Det kan være svært at holde afstand, og især for beboere
med demenssygdom kan det være svært at forstå, at de ikke
må give deres børn eller ægtefæller et knus. Derfor foregår
deres besøg ved vinduet i lejligheden og ikke på fællesterrassen. Det kan dog være nødvendigt, at der er personale til
stede – for det kan være svært at acceptere, at man ikke må
åbne terrassedøren, når nu ens familiemedlemmer sidder
lige ude på den anden side.

Det danske vejr kan kalde på et halvtag og en kop kaffe
Løsningen fungerede overordentligt godt, mens vejret var
godt. Da det efter nogle dage blev koldt og vådt, opstod der
frustration hos de pårørende, og så måtte Ærtebjerghaven
ty til alternative løsninger. Plejecentrets fælles overdækkede
terrasser blev derfor taget i brug til ét skemalagt besøg i timen, hvor de pårørende har været gode til at spille sammen
om at få det hele til at gå op i en højere enhed, så alle har
kunnet komme til.

Stabil stab og pligtopfyldende pårørende
Ud over det svingende vejr er det gået forbløffende godt,
fortæller Heidi Tange. Det skyldes især det stabile personale
og de velvillige pårørende. De har troligt læst den forklarende
tekst, som Heidi har sørget for, at alle pårørende har fået i
forbindelse med besøg. Her har hun beskrevet, hvordan de
skal forholde sig ved besøg, hvordan de kommer ind til beboerterrasser i et aflukket område og lignende.
Alt i alt fungerer løsningerne godt, og både pårørende og
beboere er meget glade for løsningerne.

”Skråvinduet gør, at de ikke kan røre ved hinanden, og
derfor behøver vi ikke sørge for håndsprit og rengøring”.
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Løsning Besøg i vinduet hos 
Plejecentret Ærtebjerghaven
Hos Ærtebjerghaven kan de pårørende
nemt komme på besøg. Det kan de,
fordi det sker gennem beboerens skrå
vindue på deres egen terrasse, hvor man
ikke kan røre ved hinanden. Det kræver
hverken personale eller rengøring.

Når det regner, har Ærtebjerghaven fundet mulighed for
besøg på den fælles overdækkede terrasse. Det kræver
planlægning og koordinering af besøg, og der skal bruges
tid på rengøring. Men alle har været gode til at få det hele
til at gå op.
Et besøg skal både foregå sundhedsmæssigt rigtigt og være
hyggeligt. Derfor er der sørget for sprit og markeringer, og
plejecentret har pyntet med dug og blomster. Der bliver
også sørget for kaffe og kage.
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Besøg i døråbningen på
Plejecenter Tingstedet 
Interview med leder
Jens Petersen

4Køge Kommune

En effektiv løsning
Listen med pårørende, der gerne ville på besøg, lå klar hos
leder af Tingstedet i Køge, Jens Petersen. Så da retnings
linjerne for besøg på udendørsarealer kom, valgte man den
løsning, der hurtigst kunne sættes i værk: Et bord i døråbningen til beboernes terrasser. På den måde kan beboeren sidde
trygt inde i sin lejlighed, og den pårørende kan sidde på behørig afstand ved den ende af bordet, som er placeret udenfor.

De pårørende medbringer ofte selv kaffe, kage, øl, eller hvad
det måtte være, og så er der ellers en halv times hygge. Jens
Petersen fortæller, at de pårørende er fantastiske til at skabe
gode stunder i terrassedøren.

De første besøg var i gang allerede dagen efter, at retnings
linjerne kom, og siden da har de haft ca. 13 besøg om dagen.
På Tingstedet er der ca. 50 beboere, som har egne terrasser,
men dem uden terrasser er selvfølgelig ikke glemt – de får
besøg på en fællesterrasse med halvtag.

Nu, hvor alle beboerne har haft på besøg op til flere gange,
er efterspørgslen stilnet lidt af. Men det er kun godt for dem,
som stadig har stor appetit på besøg, for så kan de på sigt få
flere besøg om ugen.

Nemt og frihed til udfoldelse
Løsningen kræver ikke meget. To medarbejdere hjælpes ad
med at løfte bordet ind til beboeren, spritter det af, og herefter styrer beboer og pårørende slagets gang – vel at mærke
efter en grundig afspritning af hænder.
”Det er jo også hyggeligt og hjemligt, når beboeren kan blive i
sine vante rammer,” fortæller Jens Petersen.

Det største afsavn er blevet stillet
På Tingstedet kan der være fire besøg ad gangen, og hver
beboer må have op til to besøgende på én gang.

Alt i alt har alle parter været rigtig glade for løsningen, og
især pårørende ægtefæller er lettede og glade over at kunne
se deres partnere igen.
Alle skal have mulighed for besøg
En udfordring med besøgene er, at nogle beboere med
demenssygdom ikke forstår de sundhedsmæssige regler
omkring besøgene. Det kan betyde, at de kan finde på at gå
ud i fællesarealerne, før de har fået sprittet hænder af, og røre
ved personale og andre beboere. Man er derfor nødt til at være
lidt ekstra opmærksom ved disse beboere – men de skal have
mulighed for besøg ligesom de andre beboere, fortæller Jens.

”Det er jo også hyggeligt og hjemligt, når
beboeren kan blive i sine vante rammer”.
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Løsning Besøg i døråbningen 
på Plejecenter Tingstedet
På Tingstedet kan beboerne få besøg
i hjemlige rammer, hvor de besøgende
sidder udenfor. Det er nemt og foregår
ved, at to medarbejdere sætter et bord
op i terrassedøren, så der er god af
stand mellem besøgende og pårørende.

Bord og hænder bliver sprittet af ved besøgene, og der
står sprit på bordet, hvor der også ligger information
om sundhedsmæssige forholdsregler.
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