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Under normale omstændigheder udkommer pårørendekonsulentens nyhedsbrev ikke så ofte. Men 
i denne tid, hvor vi skal holde afstand, ikke må forsamles mere en 10 personer ad gangen – og helst 
udenfor, og kontakten til venner og familie foregår på anderledes vilkår, så synes det naturligt at 
holde lidt tættere kontakt til jer pårørende på denne måde. 
 
Hillerød kommune 
Hillerød kommunes kriseberedskab er fortsat gældende, og arbejder dagligt under forhold, der er 
med til at hindre og forsinke spredningen af Coronavirus. Samfundet begynder stille og roligt at 
genåbne visse områder, men i en kontrolleret rækkefølge. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at 
mange af kommunens funktioner og afdelinger stadig holder åbent. Kontakten til borgerne foregår 
dog primært over telefon eller virtuelt. Du skal derfor ikke holde dig tilbage med at tage kontakt til 
den/de afdelinger eller kontaktperson, du har behov for at tale med.  
Du kan læse om kommunens tiltag på hjemmesiden https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-
hilleroed-kommune/2020/coronanyt/  
 

Coronavirus/COVID-19 
Sundhedsstyrelsen følger fortsat udviklingen tæt, og udtaler, at der er kontrol 
over epidemien. Men i takt med at samfundet langsomt og kontrolleret 
genåbner, er der nogle, som har udviklet et højt niveau af bekymring, som kan 
medføre unødig isolation. Centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted 
Probst udtaler følgende: ”Bekymring og frygt for smitte med COVID-19 har 
fyldt meget, og vi kan mærke, at det særligt fylder her under genåbningen. 
Uvisheden om, hvordan man sikrer sig selv og sine nære mod smitte fylder af 

gode grunde, men det er vigtigt, at bekymringen ikke tager overhånd. Husker man god 
håndhygiejne, holder afstand og følger Sundhedsstyrelsens generelle råd, kan man langt hen ad 
vejen forebygge smitte, og det vil på den måde for de fleste være trygt at bevæge sig ud”.  Hun 
understreger samtidig, at det fortsat er vigtigt at beskytte de mest sårbare og udsatte borgere mod 
at blive smittet. Du kan få gode informationer og læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
https://www.sst.dk/da/corona 
 
Pårørende 

Der er nu gået adskillige uger med forskellige begrænsninger for, hvordan vi 
kan omgås hinanden, hvor vi ikke kan deltage i de fællesskaber vi plejer, eller 
får det pusterum som mange af jer pårørende har så hårdt brug for. Der er 
sikkert flere af jer, der føler jer hårdt prøvet i den sammenhæng. Måske 
oplever du at et familiemedlem må indlægges på hospitalet uden at du kan 
følge med som vanligt, måske er du bekymret over fortsat ikke at kunne 
besøge en pårørende, der bor på eller opholder sig midlertidigt på én af 
kommunens institutioner, og måske har du mistet en nærtstående i perioden. 

Hold dig opdateret på kommunens hjemmeside og Facebookside i forhold til mulige ændringer af 
institutionernes besøgsmuligheder. 
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Jeg vil opfordre dig til at bruge kommunens pårørendekonsulent Jette Holm for en uforpligtende og 
fortrolig samtale om dét, du har behov for at tale om. Samtalen kan foregå over telefonen, virtuelt, 
eller en på gåtur i nærmiljøet, hvor vi sagtens kan holde afstand til hinanden. Hvis du ønsker en 
virtuel samtale, så kontakt pårørendekonsulenten for nærmere information – se nederst. 
 
Pårørendegruppe 

Det er også muligt at deltage i en pårørendegruppe, hvor 
vi mødes virtuelt. Gruppen kan i denne tid være et rigtig 
godt alternativ til at mødes fysisk, for det giver dig 
mulighed for at mødes med andre pårørende i en lignende 
situation som dig selv. Vi vil tale om det, der fylder for 
dig/jer, og inspirere hinanden til at håndtere hverdagen på 
bedste vi. Det kræver du har en smartphone, en tablet 
eller en PC med adgang til kamera og lyd.   

Kontakt pårørendekonsulenten for nærmere information om, hvordan du tilmelder dig. 
 
Nyttig viden 
Alzheimerforeningens lokalafdelingen i Hillerød tilbyder familier og enlige berørt af demens hjælp 
til indkøb, gåture, besøg, hundeluftning, telefonopringninger og andet efter ønske, hvis der er behov 
for det. Lokalafdelingens koordinator Edith Hansen kan kontaktes på telefon 2372 9238, eller på 
mail alzheimer.hillerod@gmail.com  
 
Røde Kors har åbnet for et særligt hjælpenetværk i Corona-tiden. I Hjælpenetværket! formidler 
Røde Kors kontakt mellem frivillige og mennesker, der har brug for eksempelvis at få luftet hunden, 
få købt ind, få hentet medicin på apoteket og andre praktiske gøremål. Du kan få hjælp, hvis du er 
ældre og føler dig i risiko for at blive smittet, er særligt udsat pga. kronisk sygdom, er mistænkt for 
at være smittet og i hjemmekarantæne, er syg af corona-virus og i hjemmekarantæne, eller er utryg 
ved at gå uden for fx for at handle eller gå på apoteket.  
Gå ind på hjemmesiden https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp for at læse nærmere, eller ring 
på telefon 3529 9660 for mere information. Telefonerne er åbne hverdage mellem kl. 10-17. Der er 
lukket i weekender og på helligdage. 
 
Sundhedsstyrelsens råd: 
1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 
5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn. 
 

Ønsker jer alle en solbeskinnet weekend  

 
 
Kontakt 
Pårørendekonsulent Jette Holbek Holm, telefon 7232 8037. Find mere information på kommunens 
hjemmeside www.hillerod.dk/paaroerende og på Facebooksiden ”Hillerød Kommune”. 
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrev, bedes du venligst afmelde det på e-mail 
jhol@hillerod.dk  
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