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Kære pårørende 

 

Tingene går stærkt i øjeblikket, og der er allerede kommet ny information, selvom det kun er få 

dage siden, vi sendte noget til jer sidst. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu givet mulighed for, at beboere på plejehjem som 

udgangspunkt kan få besøg fra både den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende 

(dog maks. to ad gangen) i egen bolig på plejehjemmet. Dette gælder ikke, hvis der er besøgsforbud 

pga. covid udbrud på en enhed. Så vil det fortsat kun være den nærmeste pårørende, der kan komme 

på besøg. 

Mange beboere har allerede udpeget de tre nærmeste pårørende, og det ændres der ikke på. 

Det betyder, at der som udgangspunkt nu gennemføres besøg af de udpegede faste nære pårørende i 

beboerens bolig 

 

Det er plejehjemmets ledelse, der til enhver tid skal kunne stå inde for, at alle typer besøg kan 

foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.   

Vi har tidligere informeret jer om, at når vi håndterer smitte blandt beboere og/eller medarbejdere 

på plejehjemmet, så er vi nødt til at lukke det indendørs besøgsrum. Besøgsrummet på Falkenberg 

er nu lukket grundet smitte og anden mulighed for besøg. 

 

Der har været en del information til jer omkring besøgsrestriktioner, så hermed en opsamling over 

nuværende besøgsmuligheder på Falkenberg   

 

- Besøg i egen bolig - beboeren kan som udgangspunkt få besøg fra både den nærmeste 

pårørende og to yderligere faste nære pårørende (dog maks. to ad gangen)  

- Besøg udendørs - beboeren, kan modtage besøg af flere personer i det udendørs telt. Varme 

og lys er på vej 

 

I forbindelse med besøg i beboerens bolig bedes I aftale dette indbyrdes, så I kun kommer to 

besøgende af gangen. Besøg skal helst foregå efter kl. 11 om formiddagen pga. morgenpleje, med 

mindre I har aftalt andet med medarbejderne i enheden. Obs registrer jeres besøg ved 

indgangspartiet. 

Udendørs besøg aftales som hidtil ved at kontakte enheden i god tid. 

  

Vi vil bede om, at I selv spritter berørte overflader af med de spritservietter der er tilgængelige i 

boligen og lufter ud ellers kontakt medarbejdere på enhedens telefon.  
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Vi kan komme til at bede jer om at komme på andre tidspunkter, end I ønsker, og vi håber på jeres 

forståelse og fleksibilitet.  

 

Herudover kan vi nu informere jer om, at COVID-vaccinationerne er på vej til landets plejehjem. Vi 

ved endnu ikke, hvornår vaccinerne kommer til Helsingør Kommune, men vi forventer, at det bliver 

inden for de næste tre uger. I den forbindelse forventer vi at skulle indhente en 

interessetilkendegivelse fra alle beboere, så vi på forhånd ved, hvor mange der vil vaccineres. Det 

bliver praktiserende læge/plejehjemslægen, der foretager selve vaccinationen og indhenter 

samtykke fra beboeren på dagen. I vil høre mere, så snart der er en konkret plan. 

 

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår 

 

På vegne af ledelsen på Falkenberg 

 

Med venlig hilsen 

 

Plejehjemsleder 

Helle Lund 

 


