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Tre plejehjem og et 
genoptræningscenter 
er nu ramt af covid 19.

Af Jesper
Munch Nielsen

j.munch@hdnet.dk

Af Lars 
Lindevall

l.lindevall@hdnet.dk

HELSINGØR: I disse dage 
kæmper størstedelen af 
kommunens plejehjem for-
gæves for at holde coronavi-
rus-smitten uden for døre-
ne. Lige nu er der covid 
19-smittede beboere og 
medarbejdere på plejehjem-
mene Falkenberg og Monte-
bello samt på genoptræ-
ningscentret HRT. På pleje-

hjemmet Kristinehøj er der 
konstateret smitte hos per-
sonalet, mens beboernes til-
stand venter på testsvar.

Netop HRT, Helsingør Re-
habiliterings- og Trænings-
center på Poppelvej i Snek-
kersten, er hårdest ramt. Her 
er næsten halvdelen af be-
boerne, 18 ud af 40, smittet. 

Samtidig er hver sjette 
medarbejder på HRT smittet 
med covid 19 - det er 23 ud af 
135 medarbejdere med for-
skellige funktioner på HRT.

Flere Helsingør-smittede
Samtidig med den langsom-
me genåbning af Danmark 
oplever Helsingør Kommu-
nes Center for Sundhed og 
Omsorg, at det smittetryk, 
der ellers falder i samfundet, 

stiger inden for plejehjem-
menes mure. 

I to uger har der været 
smittede beboere og medar-
bejdere på HRT - i en uge har 
der været smittede på Hel-
singør-plejehjemmet Mon-
tebello.

Inden for de seneste dage 
er der desuden konstateret 
covid 19-smitte på pleje-
hjemmene Falkenberg i Åls-
gårde og Kristinehøj i Hel-
singør. Situationen er be-
kymrende, mener ledende 
politiker.

- Selvfølgelig er det be-
kymrende, og det skal give 
anledning til stor forsigtig-
hed. Mange mennesker har 
stor glæde af, at man genåb-
ner dele af samfundet, men 
et sted som plejehjem bliver 

presset af det. Beboerne er jo 
sårbare, og når man slækker 
lidt på tøjlerne, så medfører 
det uvægerligt et forøget 
smittepres, blandt andet ved 
at de ansatte har fl ere kon-
takter med andre, også ude-
fra på selve arbejdspladsen, 
siger Johannes Hecht-Niel-
sen.

Gør I det godt nok?
Venstre-politiker Hecht-
Nielsen er formand for Hel-
singør Byråds Omsorgs- og 
Sundhedsudvalg og forkla-
rer, at situationen på HRT 
vækker størst bekymring.

Smitten på HRT, som 
modtager patienter direkte 
fra hospitalet, giver også 
særlig grund til eftertanke, 
mener han.

Nye corona-udbrud på ple
Falkenberg: Tre ud af 133 medarbejdere er smittet med covid 19, en ud af 74 beboere er det også. Mange ansatte og bru-
gere afventer testsvar.

Montebello: En ud af 60 beboere er smittet med covid 19, en ud af 89 medarbejdere er smittet.

Der er ros til medar-
bejdergruppen på 
Falkenberg-pleje-
hjem.

Af Jesper
Munch Nielsen

j.munch@hdnet.dk

CORONA: Der kan ikke 
sættes en finger på 
medarbejdernes ar-
bejde! Det mener 
en pårørende til 
en beboer på Åls-
gårde-plejehjem-
met Falkenberg, 
hvor der nu er 
konstateret corona-
virus-smitte.

- Der er jo corona i den 
verden, vi lever i. Sådan er 
det. Så jeg har fuld forstå-
else for alle medarbejder-
ne på Falkenberg. De an-
satte gør alt, de overhove-
det kan i situationen. De 

kan simpelthen ikke gøre 
det bedre, udtaler den på-
rørende.

I avisen ønsker vedkom-
mende at være anonym, 
men Helsingør Dagblad er 
bekendt med den pårøren-
des navn. Den pågælden-
des kontakt til Falkenberg 
er, at et nært familiemed-
lem bor på plejehjemmet 

og er meget glad for 
stedet.

- Jeg er faktisk 
helt tryg ved 
det, selv om 
man da kan si-
ge, at det er en 

utryg situation, 
forklarer den 

pårørende.
Der er for øjeblikket 

konstateret covid 19 hos en 
beboer og en medarbejder 
på Falkenberg. Testresul-
tater vil afsløre, om fl ere 
beboere og medarbejdere 
er smittede.

Pårørende: "De 
ansatte gør alt, 
de overhovedet 
kan"

Ældreformand vur-
derer, at det er svært 
at holde corona væk 
fra plejehjemmene.

Af Jesper
Munch Nielsen

j.munch@hdnet.dk

HELSINGØR: En ny opgø-
relse viser, at der er covid 
19-tilfælde på talrige af 
Helsingørs plejehjem. Det 
er sørgeligt, men måske 
uundgåeligt, mener for-
manden for Seniorrådet i 
Helsingør, Carsten Lind 
Olsen.

- Uha, det er meget uhel-
digt, at coronaen nu er 
kommet ind så mange ste-
der. Det er jeg meget ked af, 
konstaterer han.

Seniorrådets formand er 
især ked af, at så mange be-
boere og medarbejdere på 
HRT, Helsingør Rehabilite-
rings-  og Træningscenter i 
Snekkersten, er blevet 
smittet med covid 19.

- Jeg kan godt se, at det er 
svært at undgå på HRT, 
hvor der kommer patienter 
til. I virkeligheden er jeg 
sikker på, at de på pleje-

hjem og andre steder pas-
ser utroligt godt på os og 
gør alt, hvad de kan. På den 
anden side må smitten jo 
bare ikke komme ind de 
her steder. Men corona er 
så lumsk og smitter så 
nemt, konstaterer Carsten 
Lind Olsen.

Han ærgrer sig blandt 
andet over, at værnemid-
lerne ikke var en mulighed 
langt tidligere i corona-for-
løbet.

Seniorråd: "Det er 
meget uheldigt"

"Det er meget uheldigt, at 
coronaen nu er kommet 
ind så mange steder," siger 
Carsten Lind Olsen.
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Center for Sundhed og 
Omsorg har uddannet 
17 medarbejdere, der 
kan foretage covid 
19-test af borgere og 
ansatte på plejecen-
tre.

Af Lars 
Lindevall

l.lindevall@hdnet.dk

HELSINGØR: Corona-smit-
ten har ramt fl ere af Helsin-
gør Kommunes plejecentre 
- både blandt borgere og 
medarbejdere.

Værst står det til på Hel-
singør Rehabiliterings- og 
Træningscenter (HRT), hvor 
18 ud af 40 borgere og 23 ud 
af 135 medarbejdere er kon-
stateret smittede med covid 
19. Derudover er der også 
konstateret enkelte smitte-
tilfælde på plejehjemmene 
Montebello, Falkenberg og 
Kristinehøj. 

I en status på Helsingør 
Kommunes covid 19-ind-
sats, som Helsingør Dagblad 
har fået indsigt i, fremgår 
det, at kommunen netop har 
uddannet et hold på 17 med-
arbejdere, der kan foretage 
corona-test af ansatte og 
borgere på plejecentre.  

Dermed har kommunen 
mulighed for at foretage co-
rona-test hurtigere, end re-
gionens kapacitet rækker til, 
og uden ekstra kørsel for 
medarbejderne til test-telte 
rundt om i regionen. 

- Det er langt hurtigere og 
smartere, at man kan teste 
på selve plejehjemmet end at 
tage hele vejen til Hillerød 
og stå i kø, siger Johannes 
Hecht-Nielsen, der er for-
mand for Omsorgs- og Sund-
hedsudvalget.

Blandt de 17 personer fra 

test-teamet er Karina Hauth, 
som er sygeplejerske på ple-
jehjemmet Kristinehøj. 

- Region Hovedstaden har 
sindssygt travlt, og vi skal 
kunne afl aste og hjælpe hin-
anden. Det gælder om at ud-
nytte de ressourcer, vi har, 
siger Karina Hauth til Hel-
singør Dagblad. 

Test hver syvende dag 
Når der opstår smitteud-
brud på en institution, vil 
testning af både borgere, 
medarbejdere og andre ude-
fra, der har været i kontakt 
med smittede, fortsætte 
hver syvende dag, indtil der 
ikke er fl ere, der er testet po-
sitive, oplyser kommunen. 

Derudover har Helsingør 
Kommune som led i smitte-
forebyggelsen indgået en af-
tale med Nordsjællands Ho-
spital om, at hospitalet frem-
over tester borgere, der ud-
skrives fra hospitalet. 

Ud fra et forsigtigheds-
princip har kommunen des-
uden besluttet, at borgere 
bliver testet, inden de fl ytter 
ind på et plejehjem. 

- I situationer med smitte-
udbrud på en institution føl-
ger Center for Sundhed og 
Omsorg Sundhedsstyrel-
sens retningslinjer om at 
isolere borgerne, foretage 
ekstra rengøring, bære vær-
nemidler og dagligt vurdere 
alle borgere, om de har 
symptomer på covid 19. På 
HRT, hvor smitten er mere 
udbredt, er et hygiejnehold 
udefra - med bistand fra an-
dre kommuner - i gang med 
at gennemgå arbejdsgange i 
dagligdagen for at undersø-
ge, om der er mere at gøre for 
at undgå smittespredning, 
fremgår det af orienteringen 
fra Center for Sundhed og 
Omsorg.   

Kommunen 
klar med 
coronatest-hold

På Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) er 
18 ud af 40 borgere og 23 ud af 135 medarbejdere konsta-
teret smittede med covid 19. Foto: Torben Sørensen
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ejehjem: Mange er smittet

HRT: 18 ud af 40 beboere er 
smittet med covid 19, det 
samme er hver sjette af de 
135 medarbejdere.

Kristinehøj: En medarbejder ud af 81 testede er smittet med covid 19. Mange ansatte og 
beboere afventer testsvar.

- Internt i kommunen le-
der vi efter, om vi har haft en 
systemisk fejl i forhold til 
HRT, hvor der jo er et kon-
stant fl ow af patienter. Vi 
tror, at smitten på HRT er 
kommet ind med en hospi-
talsindlagt, som ikke er ble-
vet testet, men vi ved det ik-
ke, siger Johannes Hecht-
Nielsen.

Gør I det godt nok, og har I 
gjort det godt nok, spørger 
Helsingør Dagblad.

- Jamen, vi har fulgt de ret-
ningslinjer, der var. Vi bad 
om at få lov til at teste tidligt, 
men fi k ikke lov af sund-
hedsmyndighederne. I dag 
ved vi jo, at der blev puttet 
med de rigtige problemer, 
nemlig at der ikke var tests 
og værnemidler nok. Det 

skulle de bare have sagt til os 
alle. Sagen er, at vi kunne ha-
ve gjort meget mere, hvis vi 
måtte. Og at vi gerne ville ha-
ve gjort mere, men vi måtte 
ikke, siger Johannes Hecht-
Nielsen.

Tre borgere er død
Indtil videre er tre borgere 
fra kommunale plejecentre 
døde med covid 19 - to bebo-
ere fra HRT og en beboer fra 
plejehjemmet Grønneha-
ven.

Det står ikke klart, hvor-
dan smitten er kommet in-
den for dørene på de mange 
ramte plejehjem i Helsingør. 
Det svar kommer sandsyn-
ligvis aldrig. Det kan være 
personale, pårørende, bebo-
ere eller andre patienter, der 

intetanende har taget smit-
ten med sig. Sikkert er det 
dog, at antallet af smittede er 
steget markant i de seneste 
dage.

Halvdelen på HRT
Som nævnt er 18 ud af 40 be-
boere på HRT smittet sam-
men med 23 ud af 135 med-
arbejdere. 

På Falkenberg er tre med-
arbejdere ud af 133 konsta-
teret smittede. En ud af de 74 
beboere er ramt af covid 19. 
Desuden afventer Falken-
berg testsvar på 49 medar-
bejdere og svar af test på 15 
borgere, som bruger et de-
mens-dagcenter på Ålsgår-
de-plejecenteret.

På Montebello-plejehjem-
met er en beboer ud af 60 

smittet. I personalegruppen 
er en ud af 89 medarbejdere 
smittet.

En medarbejder på Kristi-
nehøj ud af 81 testede er kon-
stateret covid 19-smittet. 
Samme sted er der 60 bebo-
ere, som venter på test-svar 
for at vide, om de er smittet 
med corona. Det samme gør 
en del medarbejdere. 

Medarbejdere og beboere 
på plejecentret Birkebo og 
plejehjemmet Grønnehaven 
i Helsingør, plejehjemmet 
Strandhøj i Espergærde og 
plejehjemmet Bøgehøjgård i 
Hornbæk er for tiden ikke 
ramt af smitten. 

” Internt i kom-
munen leder vi 
efter, om vi har 
haft en syste-
misk fejl i for-
hold til HRT.

JOHANNES 
HECHT-NIELSEN


