
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
Kære pårørende 

 

Nu mærker alle genåbningen af Danmark og på mange måder er det meget håbefuldt 

– selvom vi selvfølgelig følger udviklingen med stor opmærksomhed – og også med 

bekymring. I de seneste uger har der været konstateret smitte på de midlertidige 

pladser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), og i en uge har der 

været smitte på Plejehjemmet Montebello, og helt for nyligt er der også konstateret 

smitte på plejehjemmene Falkenberg og Kristinehøj. 

Inddæmning af smitten har derfor vores absolutte hovedfokus og smitte-udbruddene 

hjælper os ikke i arbejdet med at forsøge at dække behovet for os alle om at være 

mere sammen.  

Som led i den gradvise åbning er der fra Sundhedsstyrelsen den 12. maj 2020 kom-

met nye retningslinjer for besøg.  

Retningslinjerne ligger i forlængelse af det gældende påbud fra Styrelsen for Patient-

sikkerhed om forbud mod besøgenes adgang til kommunale og private plejehjem, 

plejeboliger og aflastningspladser. 

De nye retningslinjer giver os således udelukkende præciseringer i forhold til hvordan 

besøg kan foregå, men det ændrer ikke ved hvem der kan komme på besøg eller om 

der kan være besøg inden døre. Hovedbudskabet er altså, at vi overordnet fastholder 

de rammer for besøg, som jeg tidligere har skrevet til jer om. I mit seneste brev til 

jer fra den 24. april skrev jeg også, at den gradvise aktivitet og stille åbning kunne 

komme til at kræve endnu mere af os alle. Det er den situation vi er i nu.  

Alligevel fastholder vi i Helsingør Kommune beslutningen om, at der er åbent for ude-

besøg på plejehjem og midlertidige pladser, når der ikke samtidigt er en udbrudsop-

sporing af smitte i gang (som der er fire steder lige nu). Men vi vil indskærpe, at 

dette skal bero på en konkret aftale med den lokale ledelse og inden for de anbefalin-

ger og rammer vi har fra Sundhedsstyrelsen.  

Inden for de rammer, der er skitseret, kan vi fortsat samarbejde om at arrangere be-

søg.  

Nogle af jer har haft gavn af besøgene allerede, og det handler om at tage kontakt til 

ledelsen og aftale individuelle løsninger, som også tager hensyn til vores aktuelle 

smitteudbrud.  
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SIDE 2 

Helsingør Kommune 

Derudover er der også som hidtil - i forbindelse med en kritisk situation - 

mulighed for besøg indenfor. Denne undtagelse aftales ud fra en sundhedsfaglig og 

ledelsesmæssig vurdering. 

Kontakt os derfor fortsat hvis I ønsker at arrangere besøg og lad os hjælpe hinanden 

i den aktuelle situation. Vær stadig opmærksom på afstand og på, at gaver og andet 

I har med til jeres kære skal afleveres til personalet.  

Det er en fælles opgave og en forudsætning, at de besøg, der aftales, skal kunne 

gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt med henblik på at undgå yderligere smit-

tespredning. Det har vi brug for, at vi alle støtter op om. 

 

Med venlig hilsen 

 
Margrethe Kusk Pedersen 
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