
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
Kære pårørende 

 

Onsdag den 18. marts 2020 påbød Styrelsen for Patientsikkerhed kommunerne at indføre forbud mod 

besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre og midlertidige pladser. Forbuddet er fortsat 

gældende. Det betyder, at alle kommunens plejehjem og midlertidige pladser indtil videre fortsat er luk-

kede for besøg af pårørende indendørs. Det er fortsat muligt at få/aflægge besøg indendørs i kritiske 

situationer.  

 

Som I ved planlagde Helsingør Kommune åbning for besøg på plejehjemmene og de midlertidige plad-

sers udearealer fra mandag den 27. april 2020. Den mulighed har mange benyttet, og det er gået rigtig 

fint. Alle besøg har været planlagt i samarbejde mellem medarbejderne og jer, og vi har kunne gennem-

føre besøg under sundhedsfagligt forsvarlige forhold. Det har dog også betydet, at de steder, hvor der 

har været smitte, har vi haft annulleret muligheden for udebesøg. 

 

Tirsdag den 12. maj 2020 udsendte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for besøg på plejehjem og 

midlertidige pladser. Sundhedsstyrelsen skriver blandt andet, at beboere på plejehjem fortsat vurderes 

at være i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19. Sundheds-

styrelsen fastholder på den baggrund, at besøg på plejehjem skal foregå udendørs og følge de opstillede 

rammer, ligesom de påpeger, at afstandskravet på to meter fortsat er gældende. I Helsingør Kommune 

følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer, også på kommunens midlertidige pladser.  

 

Sundhedsstyrelsen skriver samtidig, at det er vigtigt at finde den rigtige balance mellem tiltag til at ned-

sætte smitterisikoen og hensynet til beboernes livskvalitet. Vi ved, at besøg fra familie og venner har 

stor betydning for beboernes livskvalitet, og vi vil fortsat gøre hvad vi kan for at skabe muligheder for 

udendørs besøg indtil det indendørs besøgsforbud ophæves.  

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalget behandler netop nu en sag vedrørende den ældreaftale, der er indgået 

med Folketingets partier, og som forventes udmøntet ved, at der blandt andet opsættes pavilloner/telte, 

hvor udendørs besøg kan gennemføres bedre. Derudover forventes der afsat lønmidler til, at medarbej-

derne kan bruge tiden på at klargøre besøget, og følge beboeren hen til besøgsstedet og tilbage til egen 

bolig, når besøget er slut.  

 

Der kan være særlige situationer – f.eks. særlige mærkedage – hvor der kan være et ønske om, at der 

deltager flere end to i et besøg. Det vil kunne lade sig gøre, men det vigtigste er stadig, at det aftales 

med plejehjemmet i god tid. De sundhedsfaglige retningslinjer for besøg er også gældende ved fejring 

af mærkedage.  
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 SIDE 2 

Helsingør Kommune 

Rammerne for udebesøg er: 

 

 Tid og sted for besøg aftales og i god tid før. 

 Besøg skal foregå udendørs. 

 Der kan højst være to besøgende ad gangen. 

 Der skal holdes to meters afstand mellem beboeren og den/de besøgende. 

 Besøgende skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøget. 

 Besøg gennemføres som udgangspunkt i tidsrummet fra kl. 10.30 til 17.00. 

 Besøg må i udgangspunktet vare op til en halv time. 
 

Hvis du har symptomer på sygdom (forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør 

hoste og feber) skal du selvfølgelig aflyse besøget.  

  

Som flere af jer ved er det ikke lykkedes Helsingør Kommune at undgå smitte af beboerne på vores ple-

jehjem og midlertidige pladser, selvom vi gør hvad vi kan for at undgå smitte. Jeg håber derfor, at I vil 

medvirke til fortsat at forebygge smitte - bl.a. ved at følge rammerne for besøg nøje. Netop det 

sundhedsmæssige forsvarlige er kernen i genåbningen af vores plejehjem og de midlertidige pladser. De 

udbrud, vi har haft og stadig har, betyder – ud over det ubærlige i at borgere og medarbejdere bliver 

syge - at de muligheder vi har haft for at arrangere udebesøg begrænses. Vi beder fortsat om jeres for-

ståelse for dette. 

  

Flere af jer efterspørger muligheden for, at jeres kære kan tage med jer ud på tur og f.eks. besøge fa-

milien. Vi har fuld forståelse for jeres ønske, men som for andre i øget risikogruppe frarådes dette. Hvis 

nogen alligevel vælger dette kan der være en periode, hvor jeres kære bliver i egen bolig, testes for CO-

VID-19 og hjælpes af personale med værnemidler indtil der foreligger svar på testen. Jeg ved godt, at 

det kan lyde omfattende, men vi har et sundhedsfagligt ansvar over for de øvrige beboere, pårørende 

og medarbejdere.   

 

I forbindelse med genåbningen af Danmark skal Sundhedsstyrelsen se på, om der kan åbnes mere op 

for besøg på plejehjem og midlertidige pladser. Vi afventer Sundhedsstyrelsens udmelding om hvad det 

konkret betyder for jeres muligheder for at besøge jeres kære, og vi informerer jer så snart der er nyt. 

Indtil da er retningslinjerne beskrevet i dette brev gældende.  

 

Hvis I har forslag til hvordan vi kan forbedre rammerne for udendørsbesøg, så det bliver en endnu 

bedre oplevelse for jer og jeres kære i denne særlige tid, så hører vi selvfølgelig gerne fra jer.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Margrethe Kusk Pedersen 

 

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen be-
handler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 

http://www.helsingor.dk/databeskyttelse

