
 
 
 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære pårørende 

 

Nu er det for alvor blevet forår og Danmark åbner sig stille op. Jeg skriver til jer for at for-

tælle, at vi også er begyndt at åbne forsigtig op for samværet og aktiviteterne inde på pleje-

hjem og midlertidige pladser mellem de der lever og bo der. Det sker forsigtigt og gradvist, 

da det vigtigste stadig er, at vi gør det sundhedsmæssigt forsvarligt med henblik på at 

undgå smittespredning. 

 

Inde på plejehjemmene er der således begyndt forskellige kendte aktiviteter i mindre skala 

med de mennesker, der bor tættest på en – og stadig holdes der fast i to meters afstand, 

ekstra rengøring og håndhygiejne - og alt det andet, vi andre også holder fast i og som er 

forudsætningen for, at vi kan øge den sociale aktivitet. 

 

Jeg ved, at nogle af jer har været i kontakt med plejehjemmene og midlertidige pladser, og 

nogle af jer har også været hos jeres kære ud fra en vurdering om, at der var tale om en 

kritisk situation. Nogle af jer har taget imod tilbuddet om at komme og være i kontakt med 

jeres kære gennem vinduer og neden for altaner – og det er gået godt med at overholde de 

regler, der handler om at tage kontakt til plejehjemmet og aftale individuelle løsninger. Og 

det fortsætter. 

 

Men det dækker stadig ikke behovet for jer alle om at være mere sammen.  

 

Derfor har vi i Helsingør Kommune valgt at åbne for udebesøg på alle plejehjem og midlerti-

dige pladser fra mandag den 27. april 2020. Der er fortsat besøgsforbud inden døre. Efter 

konkret aftale med den lokale ledelse og inden for de anbefalinger og rammer vi har fra 

Sundhedsstyrelsen kan vi -  hvis det er en mulighed og ønske for jeres kære - samarbejde 

om at arrangere besøg udenfor på plejehjemmets eller Helsingør Rehabilitering- og Træ-

ningscenters område.  

 

Vi vil gøre hvad vi kan for at finde gode løsninger på hvordan et eventuelt besøg kan foregå, 

så det passer bedst til både jer og jeres kæres formåen og enhedernes muligheder og res-

sourcer. Først og fremmest så er det vigtigt, at omstændighederne og tidspunktet aftales 

konkret, og det vil altså udelukkende kunne foregå som et kort udendørs besøg i et fast af-

grænset tidsrum. De fysiske muligheder er forskellige fra sted til sted, herunder adgang til 

terrasser og andre velegnede udendørsarealer, og derfor skal besøgene planlægges godt. 

 

Rammerne for besøget er: 

 Mødet skal foregå udendørs – alle skal sidde udenfor og ikke i terrassedøren. 

 Der skal holdes to meters afstand mellem dig og den du besøger. 

 I skal begge vaske og/eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg (vi stil-

ler gerne sprit til rådighed). 

 Mødet må vare op til en halv times tid og der kan højst deltage to pårørende ad gan-

gen.  
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Kontakt os hvis I ønsker at arrangere besøg og lad os hjælpe hinanden, så besøget sker 

sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi hjælper jeres kære med at komme til jer – og I skal hjælpe 

med at overholde retningslinjerne under besøget, selvom det kan være svært. I skal også 

stadig være opmærksom på, at de ting - f.eks. gaver I eventuelt har med - skal afleveres til 

personalet og ikke direkte til jeres kære. 

 

En sidste ting jeg vil fortælle jer er, at de liberale erhverv også er kommet i gang. Det bety-

der, at der gives mulighed for, at f.eks. frisører, fodterapeuter og tandlæger kan komme og 

giver behandling/ydelse for dem, der bor på plejehjem eller på den midlertidig plads. Dette 

kan lade sig gøre fordi de ikke anses som besøgende, og derfor ikke underlagt besøgsre-

striktionerne, men i stedet er underlagt vores anvisninger foruden de restriktioner, de alle-

rede i deres job er blevet underlagt i forbindelse med genåbningen. Den gradvise aktivitet 

og stille åbning kan vise sig på flere områder at kræve endnu mere af os alle, men jeg er 

sikker på, at vi sammen kan finde gode løsninger.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Margrethe Kusk Pedersen 


