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Besøgsrestriktioner på plejehjem m.v.
Restriktionerne for besøg på plejehjem mv. har været et vigtigt redskab i forhold til at
beskytte nogle af de mest sårbare borgere mod smitte og besøg på udendørs arealer
har været en god løsning.
I den kommende tid kan det blive sværere at gennemføre besøg på udendørs arealer,
og det må forventes, at der kommer en længere periode med COVID-19. Derfor er
det besluttet at justere reglerne om besøgsrestriktioner nu.
Besøgsrum
Fra den 15. november 2020 kan Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om midlertidige besøgsrestriktioner udvides til omfatte, at beboerne kan
modtage besøg i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende
ud over nærmeste pårørende. Der kan dog kun modtages besøg af to personer ad
gangen.
Det betyder, at beboerne i tilfælde af sådanne påbud får mulighed for at udpege
yderligere to nære pårørende til besøg i indendørs besøgsrum. Den nærmeste pårørende vil stadig kunne besøge den ældre i selve boligen, ligesom den ældre vil kunne
modtage besøg i boligen i kritiske situationer. Besøg i andre tilfælde vil fortsat skulle
foregå på udendørs arealer.
Ovenstående følger af en ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner i forbindelse
med håndtering af covid-19, som træder i kraft den 15. november 2020. Bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586
Som for alle andre besøg er det en forudsætning for besøg i indendørs besøgsrum, at
der iagttages en række sundhedsmæssige og infektionshygiejniske foranstaltninger.
Se ligeledes nedenfor om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Det er vurderet, at ovenstående mulighed for at etablere besøgsrum under de givne
forudsætninger er sundhedsmæssigt forsvarligt. Sundheds- og Ældreministeriet,
Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen følger løbende området,
herunder i forhold til om der er behov for justeringer af retningslinjer, information
m.v.
Nære pårørende
Ligesom for den nærmeste pårørende skal der være tale om to faste nære pårørende
til besøg i indendørs besøgsrum. Grænsen er fastsat på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering af infektionsrisiko m.v.
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Udgangspunktet er, at hverken den nærmeste pårørende eller de nære pårørende
kan udskiftes, men der kan dog være situationer, hvor det kan blive nødvendigt at udskifte den nærmeste pårørende eller de to nære pårørende på grund af eksempelvis
langvarig sygdom eller andre længerevarende forhindringer hos den/de nære pårørende i forhold til at gennemføre besøg. I sådanne tilfælde kan ledelsen acceptere, at
der sker udskiftning.
Ældrepakken
Med Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med Covid-19 (Ældrepakken) indgået den 1. maj 2020 blev der afsat 100 mio. kr. til, at kommunerne kunne
finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med
beboere på plejehjem under Covid-19. Midlerne er udmøntet til kommunerne som et
særtilskud.
I aftaleteksten står, at midlerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at
modtage besøg på udendørsarealer, men da vejret er blevet koldere og situationen
med Covid-19 er vedvarende, har flere kommuner nu efterspurgt muligheden for
anvende disse midler til indretning af besøgsarealer indendørs. Kommunerne må
derfor gerne anvende evt. ubrugte midler under dette initiativ til indretnings af
indendørs besøgsrum.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Som hidtil skal institutionens ledelse fortsat sikre, at besøg på såvel udearealer som
indendørsarealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. afstandskrav, god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Besøgene skal
desuden gennemføres på en forsvarlig måde, hvilket institutionens ledelse ligeledes
skal sikre.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og
plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. kan læses her:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-smitteforebyggelse-ved-besoegpaa-plejehjem-sygehuse
Begrænsninger i besøgendes adgang til plejehjemmet
Hverken bekendtgørelsen eller Sundhedsstyrelsens retningslinjer fastsætter krav til,
hvor ofte eller hvor længe, der må aflægges besøg hos den ældre.
Der kan dog være behov for at fastsætte lokale regler for, hvordan besøg afvikles af
hensyn til eksempelvis planlægning af besøg. Her kan plejehjem m.v. fastsætte almindelige forskrifter for besøgendes adfærd på plejehjemmets område for at sikre institutionens overordnede funktion ud fra de såkaldte anstaltsbetragtninger. Plejehjem
har således ud fra anstaltsforhold en vis adgang til at fastsætte de regler og træffe de
konkrete beslutninger vedrørende beboeres forhold, der er nødvendige for at få plejehjemmet til at fungere. Hvis der ud fra anstaltsbetragtninger fastsættes begrænsninger, er det dog en forudsætning, at det er nødvendigt ud fra institutionens formål,
og at der ikke findes andre, mindre indgribende midler. I denne konkrete sammenhæng kan det for eksempelvis være hensynet til at sikre, at besøg kan gennemføres
på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.
Der kan foruden ovenstående være mulighed for træffe lokale beslutninger om besøgendes adgang til institutioner efter anden lovgivning.
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Forbud og restriktioner for besøg fastsættes alene af Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen eller regionsrådet
midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt offentlig sygehuse og klinikker, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse
af covid-19. Styrelsen kan endvidere udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til private sygehuse og klinikker.
Påbud om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til ovenstående institutioner med henblik på at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 kan
alene udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed.
En institution, kommune eller region kan således ikke med hjemmel i bekendtgørelsen selvstændigt indføre forbud eller restriktioner mod besøg, men har efter ovennævnte anstaltsforhold en vis adgang til at fastsætte de regler, der er nødvendige af
hensyn til institutionens funktion.
Hvis en institution, kommune eller regioner får oplysninger om konkret smitte eller
mistanke om smitte i lokalområdet, skal institutionen, kommunen eller regionen tage
kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at få styrelsens rådgivning
og vurdering af, om der er grundlag for at udstede påbud.
Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt kan kontaktes på tlf. 70 22 02 68 (Øst
for Storebælt) og tlf. 70 22 02 69 (Vest for Storebælt).

Med venlig hilsen

Anne Bækgaard
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