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FOR MANGE
PLEJEHJEMSBEBOERE
ER DET DEN SIDSTE JUL
Københavns Kommune har sat penge af til julehygge hos ældre, som
er hårdt ramt af besøgsrestriktioner og forsamlingsforbud. På pleje-
hjemmene skal corona-sikre aktiviteter skabe julestemning, og der skal
være tid til en kop julekaffe hos de mest ensomme ældre i egen bolig.

tekst GITTE JOHANSEN

BESØGSRESTRIKTIONER
•• 8. december var der besøgs-8. december var der besøgs-
forbud på alle plejehjem i seksforbud på alle plejehjem i seks
kommuner. 63 kommuner varkommuner. 63 kommuner var
pålagt besøgsrestriktioner. Der-pålagt besøgsrestriktioner. Der-
udover er enkelte plejehjem på-udover er enkelte plejehjem på-
lagt forbud eller restriktioner.lagt forbud eller restriktioner.

•• De gældende restriktioner bliverDe gældende restriktioner bliver
løbende justeret af Styrelsen forløbende justeret af Styrelsen for
Patientsikkerhed, hvis smittenPatientsikkerhed, hvis smitten
i kommunen eller på det lokalei kommunen eller på det lokale
plejehjem stiger eller falder.plejehjem stiger eller falder.

•• Besøgsrestriktioner kan betyde,Besøgsrestriktioner kan betyde,
at besøg som udgangspunktat besøg som udgangspunkt
kun må foregå udendørs. Vedkun må foregå udendørs. Ved
et besøgsforbud må der somet besøgsforbud må der som
udgangspunkt ikke være besøg.udgangspunkt ikke være besøg.
Dog må den nærmeste pårø-Dog må den nærmeste pårø-
rende fortsat komme på besøg irende fortsat komme på besøg i
beboerens egen bolig.beboerens egen bolig.
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For en tredjedel af landets plejehjemsbebo-
erne bliver denne jul deres sidste.Men på
grund af corona kan det gå hen og blive en
lidt trist en af slagsen. Besøgsrestriktioner
og forsamlingsforbud betyder, at julebingo
i ældreklubben er aflyst, mensmange af
plejehjemsbeboerne blotmå få besøg af én
enkelt fast pårørende i deres egen bolig.
Corona rammer deældre hårdt, og derfor
har Københavns Kommune besluttet at
gøre lidt ekstra for at skabe julestemning
hos deældre.
– Vores ældre på plejehjemmene betaler
en rigtig høj pris i denne pandemi. Vi skal
hele tiden holde balancenmellem at passe
godt på vores beboere, samtidigmed at der
også skal være et liv, der er værd at leve. De
ældre har flere dage bag sig end foran sig, og
derfor er det vigtigt, at der en god livskvali-
tet hver eneste dag, siger SisseMarieWel-
ling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester
i København.
Kommunen forventer, at flere beboere end
normalt vil holde jul på plejehjemmet for
at undgå smitterisikoen, og politikerne
har derfor besluttet, at midlerne fra puljen
til forebyggelse af ensomhed under pande-
mien kan bruges til særlige juleinitiativer.
– Epidemien betyder desværre, at de ældre
ikke må få så mange besøg som normalt, og
samtidig måmedarbejderne ikke invitere
deres familie ind på plejehjemmet. Nor-
malt vælger mange medarbejdere at tage
familien med, når de har vagt juleaften,
og det er med til at skabe en dejlig jule-
stemning, men det må vi ikke i år. Uden
pårørende og gæster kræver det lidt ekstra
at sørge for, at det bliver en god jul, siger
SisseMarieWelling.
Demange restriktionerne sætter dog en
række begrænsninger for juleløjerne, og

kommunen er derfor i fuld
gang med at ideudvikle på,
hvordan der kan skabes en
coronasikker julestemning.
– Vi er ved at arrangere he-

stevognsture, udendørs luciaoptog og har
også en dialogmedDet Kongelige Teater
om, at nogle af deres kunstnere kan løfte
julestemningenmed udendørs optræden på
vores plejehjem, siger SisseMarieWelling.

Alene hele julen
IKøbenhavn er det forvaltningens erfaring,
at der altid er hjemmeboende borgere, der
tilbringer juledagene alene, og forvaltningen
forventer, at det vil være særligt slemt i år.
Mange holder sig inde på grund af risikoen
for at blive smittet, og for deældre, somhar
modpå at kommeud, er der ikkemeget at gå
til. For en del af deældre vilmedarbejderne
fra hjemmeplejen være de eneste, der kom-
mer på besøg i juledagene.
–Derfor har vi afsat ressourcer til, at vores
mest udsatte brugere i hjemmeplejen kan få
et ekstra langt besøg en af juledagene. Et be-
søg, der har fokus på at være sammen.Hjem-
mehjælperen vil have lidt småkager eller en
lilleæske chokolademed, og så sætterman
sig og hygger, i stedet for at det hele handler
ompraktik, siger SisseMarieWelling.
De forlængede besøg bliver finansieret
med 750.00 kroner, som er fundet indenfor
rammen til indsatser, der skal forebygge
ensomhed under pandemien.

Alt er aflyst
IÆldre Sagenmærkerman også, at ensom-
heden gnaver hos deældre efter nimåne-
dermed corona. Plejehjemsbeboerne og de
mange hjemmeboende kronikere over 80 år
har siddet alene længe nu og er hårdt ramt,
siger ensomhedskonsulent iÆldre Sagen,
David Vincent Nielsen.
–Alt det, de frivillige plejer at lave på pleje-
hjemmene, er aflyst. Personalet gør, hvad
de kan,mendet er alligevel noget andet at få
et knus af barnebarnet. Også deældre, som
bor alene i egen bolig, er ramt, fordi alt det,
manplejer at kommeud til i julemåneden,
er aflyst. Krybbespillet på børnebørnenes
skole, julefrokosten iældreklubben og bolig-
foreningens julekomsammenmed gløgg og
æbleskiver. Alt er aflyst,men gudskelov kan
besøgsvennerne stadig kommehosældre i
eget hjem, ogmange gør også brug afÆldre-
telefonen, sigerDavidVincentNielsen.
Det er ikke nemt for hverken kommunerne
ellerÆldre Sagen, at skabe aktiviteter for
deældre i en tid, hvor deældre skal skær-
mesmod smitte.
– Vi er alle sammen underlagt restriktio-
ner og kan ikke holde en stor juletræsfest.
Kommunernemå prøve indenfor retnings-

linjerne at lave arrangementer, som kan
løfte julestemningen, og ellers er det som
altid op til frontpersonalet at gøre en ekstra
indsats. Et forlænget besøg, som det Kø-
benhavns Kommune tilbyder, er en oplagt
ide, siger David Vincent Nielsen.

Ensom hele året
Mens vi talermeget om ensomhed i julen,
peger undersøgelser på, at julen ikke er
særligt forbundetmed ensomhed.
–Der bliver bare taltmeget omdet, fordi vi
andre i julen ermere opmærksommepå de
mennesker, som lever på kanten af fælles-
skabet. Demennesker, som er plagede af en-
somhed i julen, de er også plagede af ensom-
hed, når det bliver januar, og de var det også
i november, siger David VincentNielsen.
Og ensomheden kan være alvorlig, særligt
når den bider sig fast over længere tid.
– Forskning viser, at langvarig ensomhed
sætter kroppen i en stresstilstand, som får
et fysiologisk udtryk i hjertekarsygdom-
me, stofskiftesygdomme og øget risiko for
demens, depression og søvnbesvær. Når
ensomheden varer ved over lang tid, bliver
man syg af det, og nu er der snart gået et år
med corona, siger David Vincent Nielsen.
Han har stadig et spinkelt håb om, at politi-
kerne vil åbne blot en lille smule op for be-
søg på landets plejehjem i juledagene.
–Restriktionerne er til for at redde deældre
beboere fra døden,mende dørmåske allige-
vel til februar.Mankan spørge sig selv, hvad
man selv ville gøre, hvisman vidste, atman
kunhavde halvandet år tilbage. Villeman
så vælge ikke at se sine børn det næste år?,
spørgerDavidVincentNielsen.• gij@kl.dk

DEN SIDSTE JUL
• Der bor 41.000 mennesker på de danske
plejehjem.

• I gennemsnit dør 1.200 beboere
hver måned.

• I løbet af et år dør en tredjedel af
landets plejehjemsbeboere.

Det bliver enmeget
ensom jul for beboerne
på landets plejehjem.
Og formange af dem
bliver det også den sidste.
Vincent DavidNielsen, ensomheds-
konsulent iÆldre Sagen
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