
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
Kære pårørende 

 

Længe har vi ventet på nyt vedrørende lempelser af besøgsrestriktioner på plejehjem og 

midlertidige pladser. 

 

I medierne har vi de seneste dage hørt, at der igen åbnes op for besøg inde på pleje-

hjemmene og midlertidige pladser. Disse udmeldinger skaber dog ikke den fornødne klar-

hed over hvad den nye bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjemmene/midler-

tidige pladser betyder, og derfor skriver jeg til jer.  

 

Bekendtgørelsen og retningslinjen har desværre ikke ændret sig væsentligt, da besøg 

som udgangspunkt fortsat skal foregå på udendørsarealerne ved plejehjemmene/midlerti-

dige pladser. 

  

Men det nye er:  

- Der kan ikke fastsættes forbud mod besøg på udearealer. Dette er ikke aktuelt i Hel-

singør Kommune, idet udendørsbesøg har været en mulighed længe (medmindre der 

har været udbrud af COVID-19 på stedet). 

- Der kan ikke fastsættes forbud mod at passere indendørsarealer, hvis det er nødven-

digt for at få adgang til besøg på udeareal. 

- Pårørende til beboer, der er afgået ved døden, anses ikke for besøgende og må gerne 

hente ejendele, der har tilhørt beboeren. Husk dog altid at aftale tidspunktet i forve-

jen. 

- Hvis en beboer/borger ikke kan modtage besøg udendørs, grundet fysiske rammer og 

helbred, har vedkommende ret til at udpege 1–2 faste besøgspersoner, der kan 

komme på besøg indendørs.  

- Det er ledelsen på plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om der kan 

ske besøg. Her skal tages hensyn til om besøget kan ske på en forsvarlig måde.  

- Besøgspersonen vil også kunne ledsage patienten/borgeren til behandling, undersø-

gelse eller samtale, mens patienten/borgeren er indlagt. Det samme gælder ved am-

bulant behandling, undersøgelse eller samtale.  

Det er altså lederen på det enkelte plejehjem, som ud fra en sundhedsmæssig vurdering 

vurderer, hvilke beboere, der ikke er i stand til at modtage udendørs besøg, og det er 

også lederen, der hjælper med, at borgeren få udpeget faste besøgspersoner, hvor det er 

relevant. Som pårørende skal du altså tale direkte med det enkelte plejehjem eller HRT, 

for at få at vide, hvad der er muligt.  

 
Der skal fortsat tages sundhedsfaglige hensyn og sikres, at besøget kan ske på en for-

svarlig måde. Det betyder, at du som besøgende skal være opmærksom på både afstand 

 

Center for Sundhed og Omsorg 

Center for Sundhed og Om-
sorg 

Stengade 59 
3000 Helsingør 

 
Cvr nr. 64 50 20 18 

Dato 15.06.2020 
 

Sagsbehandler 
Margrethe Kusk Pedersen 

Centerchef 
Tlf. 49 28 32 61 

mku04@helsingor.dk 
www.helsingor.dk 



 

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler per-
sonoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

SIDE 2 

Helsingør Kommune 

og hygiejne ved besøg og selvfølgelig aldrig komme på besøg, hvis du har 

selv milde symptomer.  

 

Hygiejne: 

• Vask eller afsprit hænder som det første når du ankommer, og igen når du går.  

• Vask eller afsprit hænder hyppigt og grundigt og altid efter du har hostet, nyst eller 

pudset næse.  

• Host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du engangslommetør-

klæde, så læg det i en lukket skraldepose med det samme og vask eller sprit hænder 

lige efter.  

• Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg. Dette gælder særligt for fælles 

kontaktflader som f.eks. bordplader og håndtag, men også ting som f.eks. pyntegen-

stande.  

Afstand: 

 Hold for forsigtighedens skyld 2 meters afstand til den person, du besøger.  

 Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger f.eks. kram, håndtryk og 

kindkys. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vig-

tigt, at kontakten er kortvarig og, at du bruger handsker og den du besøger vasker 

hænder eller bruger håndsprit lige efter. 

Du skal stadig aftale alle besøg på samme måde, som du har gjort indtil nu, da vi fortsat 

skal hjælpe med at finde gode løsninger inden for de rammer vi har. Der er forskellige 

muligheder på de enkelte plejehjem og mange har allerede fundet rigtig fine løsninger.  

 

Jeg vil gerne understrege, at jeg - ligesom jer – ønsker, at det så snart det er muligt igen 

bliver åbnet mere for besøg på plejehjem og midlertidige pladser. I Helsingør Kommune 

bliver vi - ligesom alle andre - nødt til at overholde de nationale retningslinjer som coron-

avirus har medført, og vi vil appellere til, at alle pårørende fortsat vil respektere de ret-

ningslinjer, der er gældende i forbindelse med besøg af beboere på plejehjem og borgere 

på midlertidige pladser. Tak for jeres tålmodighed og udholdenhed. 

 

Vi håber vejret fortsat er med os, og på mødet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. 

juni 2020 godkendte politikerne prioriteringen af midlerne i ældreaftalen. Det betyder, at 

alle nu får gode faciliteter for udebesøg. Dette vil hjælpe os til, at besøg også kan lade sig 

gøre i det lunefulde danske vejr.  

 

I er som altid velkomne til at kontakte den enkelte plejehjemsleder hvis I har spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Margrethe Kusk Pedersen 
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