Nyhedsbrev fra Benediktehjemmet – oktober 2020
Kære alle pårørende på Benediktehjemmet
I dette nyhedsbrev oplyser vi en smule om, hvad der sker på Benediktehjemmet. Vi kan naturligvis ikke
fortælle om enkelte personer, så derfor er beskrivelserne i dette nyhedsbrev i mere overordnet format.
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Med venlig hilsen

Benediktehjemmet
Coronastatus

Her er nyhedsbrevet for oktober måned.
Vi har stadig ikke nogen smittede beboere. Ej heller medarbejdere. Skulle vi ende i den
situation, at én eller flere af vores beboere skulle blive smittet, så vil vi forsøge at informere
om det her, naturligvis med hensyn til den enkelte smittede samt med al mulig hensyn til ikke
at skabe unødig panik.
Smittetallet i Fredensborg er opad gående. Vi følger udviklingen med opmærksomhed, men
uden unødig bekymring. Vores opmærksomhed er derimod på at vores værnemiddellagre er
fyldte, at vores medarbejdere podes hyppigt for at fange evt. smitte, at sygehusene har god
behandlingskapacitet og at kommunens beredskab er på dupperne.
I takt med det stigende smittetal øges risikoen for nye restriktioner. Skulle de komme, og har
de betydning for pårørende adgang til Benediktehjemmet, så oplyser vi naturligvis om det i
et kommende nyhedsbrev.
Ift. hverdagen på Benediktehjemmet under corona, så oplever vi desværre en del pårørende,
der lidt for hyppigt tager ophold på vores fællesarealer – og endda ofte uden mundbind. Det
er svært uheldigt, og det er en praksis, som centerledelsen kraftigt skal opfordre til indstilles.
Uanset at besøgsreglerne for den enkelte opleves som ulogiske, inkonsekvente, unødvedige
eller ligegyldige, så er de indført af kommunens beredskabsansvarlige med efterfølgende
politisk godkendelse, og defor er reglerne ikke til diskussion. Reglerne har til formål et
forhindre smitte hos den enkelte beboer og derved til alle Benediktehjemmets og
Asmundshøjs beboere. Vi har nu hængt nye plakater op med de få simple regler for besøg (se
ovenfor).
I en helt anden boldgade kipper Benediktehjemmet med hatten til kommunens politikere,
der for nylig eftergav en ganske betragtelig del af Benediktehjemmets gæld. Det efterlader
plejecentret med en økonomi, der giver et betragteligt lysere syn på 2021. Tidlige julegaver af
denne kaliber kan vi godt lide.
På søndag d. 25/10 afprøver vi et nyt koncept for arrangementer på Benediktehjemmet, idet
vi afholder et korarrangement søndag eftermiddag, hvor pårørende er velkomne. Kl. 16.00 og
kl. 17.00 optræder Gladsaxe Folkekor i caféen på Benediktehjemmet. Vi gør alt, hvad vi kan
for at overholde coronaretningslinjerne.
Venlig hilsen
Benediktehjemmet

Læs alle nyhedsbreve igen

Det er nu muligt at genlæse de tidligere nyhedsbreve, Benediktehjemmet har udsendt. Vi har
lagt dem online.
https://www.fredensborg.dk/borger/senior-og-pension/pleje-og-aktivitetscentre/benediktehjemmeti-fredensborg

Ny plejehjemslæge på Benediktehjemmet

Fredensborg Lægehus vil fremover fungere som plejehjemslæger for Benediktehjemmet.
Fredensborg Lægehus har til daglig – og i en midlertidig periode – til huse ovre på
Plejecenter Lystholm. Så de er tæt på.
I den første tid vil det primært være læge Rikke Sund, der vil varetage funktionen som
plejehjemslæge. Denne funktion indebærer, at hun er læge for de af Benediktehjemmets
beboere, der vil have plejehjemslægen som praktiserende læge. Rikke Sund kender
Fredensborg og Benediktehjemmet godt, idet hun i en periode også har været
praksiskonsulent for kommunen, som er et slags bindeled mellem kommunen og alle
kommunens praktiserende læger.

Rikke og Fredensborg Lægehus har åbent for tilgang, hvilket betyder, at alle de beboere på
Benediktehjemmet og Asmundshøj, som vil skifte læge, har mulighed for det.
Benediktehjemmet ser store fordele i at skifte til plejehjemslægen.
Rikke vil ligeledes være sparringspartner til Benediktehjemmets faglige og kliniske ledelse,
herunder ledelse og sygeplejersker, lige som Rikke vil afholde undervisning for
Benediktehjemmets plejepersonale.
Skift læge
Det er ret nemt at skifte læge. Det foregår alt sammen via Borger.dk under afsnittet ”Valg af
læge”.

Inge Marie
skabte god stemning

D. 8. oktober havde vi besøg af Inger Marie. Hun spillede lystige sange for beboerne. Og der
var både smil på læberne mange steder, og flere beboere sang med.
Sang kan virkelig skabe gode minder hos vores beboere – uanset deres alderdomstrin,
demenssygdom eller anden lidelse.

Pårørendeeftermiddag
på Benediktehjemmet

D. 24. september blev afholdt et godt pårørendemøde, hvor centerledelsen kunne informere
om forskellige forhold, der præger Benediktehjemmet.
Coronatiden blev drøftet, Else-sagen fra i sommers blev ligeledes drøftet, økonomien blev
omtalt, rekrutterings- og fraværsproblematikker blev drøftet og så havde vi en god snak om,
hvad aktiviteter er.
Pårørendeeftermiddagen var velbesøgt, og vil blive gentaget til foråret.
Centerledelsen takker for godt selskab.

To musikanter
på besøg

D. 20. oktober fik vi besøg af to musikanter, der spillede på flere instrumenter, og sang
kendte sange. Det var flot, muntert og kulørt.

Indvielse af
vores nye klaver
med Dansang

Lederen af Fredensborg Musikskole, Maria, er også aktiv i Dansang, som Benediktehjemmet
løbende får besøg af. Det var også fra Fredensborg Musikskole, at Benediktehjemmet har
fået vores nye klaver.
Så derfor var der jo passende, at Maria og Dansang d. 22. oktober kunne indvie klaveret
med mange gode sange.

Kommende
aktiviteter

Vi er – trods corona – i gang med at planlægge en stribe arrangementer for beboerne på
Benediktehjemmet.
Vi afprøver – lidt inspireret af erfaringerne fra rundringningen til beboerenes pårørende – at
lægge et arrangement i en weekend. Vi afprøver, da vi skal være sikre på, at vi kan afholde
arrangementer med weekendnormering. Pårørende er velkomne til alle arrangementer med
forud tilmelding.
Men vær opmærksom på følgende datoer:
Søndag d. 25. oktober kl. 16.00+17.00

Gladsaxe Folkekor (klassikerinspireret korsang)

Onsdag d. 11. november kl. 10.30

Dario Campeotto (klassikerinspireret solist)

Der kommer særskilte plakater op på centeret, og alle arrangementer arrangeres i
overensstemmelse med corona-retningslinjerne. I tilfælde af smittestigning kan
arrangementerne blive aflyst eller flyttet.

Facebook i
enhederne

Vi har Facebook-grupper for alle vores enheder, og de fleste af dem fodres med lidt flere
billeder end normalt i denne tid. Vi arbejder på at få alle enhederne til at være lige aktive på
Facebook.
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Kontakt ved
coronarelaterede
spørgsmål

Enhedsnavn
Esrum Sø
Landsbyen
Amaliehaven
Bondestuen
Slottet
Blomsterbo
Asmundshøj

Facebook-gruppe
Esrum Sø BH
LandsbyenBH
Amaliehaven
Bondestuen Benediktehjemmet
Slottet
Blomsterbo
Asmundshøj

Hvis I, kære pårørende, sidder med spørgsmål, der relaterer sig til Benediktehjemmet, så er I
altid velkomne til at ringe eller skrive til centerleder Peter Schultz (+4541218149 ell.
psch@fredensborg.dk), gruppeleder Mette B. Nielsen (+4541906425 ell.
mebn@fredensborg.dk) eller gruppeleder Linda F. Berglind (+4541906431 ell.
lifo@fredensborg.dk).

