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Kære Pårørende og Værger,
 
Vi har haft en god påske på Sølund. Tak fordi I hjælper os med at overholde besøgspåbuddet. 
Som jeg tidligere har skrevet, ved vi at mange af jer lider stort afsavn. Men de nationale 
retningslinjer har fokus på at reducere smitterisikoen og det har stor betydning for beboerne. 
Selvom der nu sker en gradvis ”genåbning” af samfundet, sendes der samtidig tydelige politiske 
signaler om, at vi i Landsbyen Sølund vil være nogen af dem, som skal indstille os på et længere 
forløb i en forandret dagligdag. Vi har samtidig en stor opmærksomhed på, at i takt med at 
samfundet langsomt åbner -  ja, så skal vi være særligt opmærksomme på reducering af 
smitterisiko – og her har vi brug for jeres fortsatte hjælp.
 
I udviser os en stor tillid i denne situation. Når I plejer at komme på besøg, har I mulighed for ved 
selvsyn at se og mærke hvordan jeres pårørende har det. Dette kan I ikke på samme måde nu. 
Jeg forestiller mig, at det kan give anledning til usikkerhed. Noget af det vi kan gøre, er at sikre at I 
får den information som I har brug for og at I ved hvad I kan regne med i den forbindelse. Derfor får 
I her lidt information om, hvordan vi orienterer jer - også hvis der er beboere eller medarbejdere 
der bliver syge af Covid-19.
 
Boenhederne orienterer løbende om hvordan det går i enheden og hvordan den enkelte beboer 
har det. Jeg informerer løbende om mere overordnede initiativer og retningslinjer. Savner I noget i 
den forbindelse, skal I endelig give os et praj.
 
I skal samtidig vide, at I bliver orienteret såfremt der bliver konstateret Covid-19 blandt beboere 
eller medarbejdere der har været i kontakt med netop jeres pårørende. Vi vil i den henseende 
være meget åben, således at I altid kender den præcise status herom. Til orientering har vi haft ét 
tilfælde af Covid-19 hos med medarbejder. Denne medarbejder havde ikke været på arbejde i 
dagene op til symptomerne viste sig, hvorfor Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede 
smitterisikoen minimal – alle relevante pårørende blev straks orienteret. Styrelsen for 
Patientsikkerhed vil altid blive kontaktet, med henblik på vurdering af hvilke foranstaltninger der 
skal iværksættes i den konkrete situation.
 
Skulle en beboer blive syg af Covid-19, vil I straks blive informeret – også inden testen foretages. 
Mens der afventes svar på test og hvis testen er positiv, skal der ske en isolation af beboeren. 
Dette med henblik på at undgå smitte til øvrige beboere og medarbejdere. Denne isolation vil blive 
tilrettelagt under hensyntagen til beboerens sundhedstilstand og pædagogiske støttebehov. Vi har 
mulighed for at lave isolation på Sølund, på et nedlagt plejecenter i Ry og på sygehus. Det er 
Skanderborg Kommunes ”Corona Task Force” der, efter anvisninger fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed,  træffer beslutningen om placering. Beslutningen træffes selvfølgelig også efter 
drøftelser med os, som kender beboeren godt. Landsbyen Sølund vil som altid stå for den 
pædagogiske støtte, uanset hvor isolationen foregår og vi vil være i tæt kontakt med jer under hele 
forløbet.
 
Vi gør alt hvad vi kan for at undgå smitte. Jeg sender alene denne orientering, så I kender vores 
planer og strategier såfremt vi står i en situation, hvor blandt andet isolation bliver nødvendig. Men 
vigtigst af alt – ønsker vi at give jer et højt informationsniveau.  

Med venlig hilsen
Anne-Marie Kruse
Leder af Landsbyen Sølund 
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