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Bekymring for håndtering af covid-19 på plejehjem 
Ældre Sagen vil  gerne hejse et bekymringsflag. 
 
Henvendelser fra vores medlemmer viser, at der igen begynder at opstå uhensigtsmæssig og 
ulovmedholdig håndtering af covid-19 rundt omkring på landets plejehjem i takt med de stigende 
smittetal. Eksempelvis ved isolation af en hel afdelings beboere i egne boliger, raske såvel som syge. 
 
I løbet af de seneste 2 år har vi i Ældre Sagen tæt fulgt de omfattende konsekvenser som isolation og 
besøgsrestriktioner har haft for ældres fysiske og mentale sundhed. Løbende har vi sammen med en 
række andre organisationer delt historier om ensomhed, savn, sorg, faldende funktionsniveau og 
mistrivsel i vores erfaringsopsamling Nyt fra de klemte og glemte1.  
 
Det er os magtpåliggende, at hverken ældre eller deres pårørende igen skal opleve dette. 
 
I Ældre Sagen bakker vi derfor op om de konklusioner som VIVE har draget på baggrund af den 
netop offentliggjorte undersøgelse af baggrunden for covid-19-udbrud med smitte og covid-19 
dødsfald på plejecentre og i hjemmeplejen i Danmark 2020-2021; herunder at ’besøgsrestriktioner 
som udgangspunkt ikke bør anvendes som et forebyggende tiltag’2. 
 
Ligeledes bakker vi op om den aktuelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen3, hvor der blandt andet 
står: ’Hvis flere beboere på et plejehjem, botilbud mv. har bekræftet covid-19 (ikke blot mistanke), 
kan man oprette et midlertidigt afsnit, hvor man kan isolere de beboere, der er testet positive, som 
en samlet gruppe. Derved kan beboerne bevæge sig uden for egen bolig med tilgang til 
fællesarealer i stedet for at sidde isoleret i egen bolig, således at der skabes bedre forudsætninger 
for ro og tryghed’. 
 
Vi vil således kraftigt appellere til, at der fra sundhedsmyndighederne sikres en klar og entydig 
kommunikation til kommunerne om gældende retningslinjer og lovgivning for isolation og 
besøgsrestriktioner på plejehjem – både nu, og såfremt covid-19 igen måtte blive kategoriseret som 
en samfundskritisk sygdom. Vi skal undgå ”hjemmestrikkede løsninger” til skade for beboere og 
pårørende lokalt på plejehjemmene. 
 
 
Venlig hilsen 

 

Bjarne Hastrup 
Adm. Direktør  

 
1 https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2020-nyt-fra-de-klemte-og-de-glemte  
2 https://www.vive.dk/da/udgivelser/baggrunden-for-covid-19-udbrud-og-doedsfald-paa-plejecentre-og-i-hjemmeplejen-i-
danmark-i-perioden-januar-2020-april-2021-17878/  
3 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-
i-hjemmeplejen  
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