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Åbent brev vedrørende besøgsrestriktioner på plejehjem mm. 

Kære Magnus Heunicke 
 
I Danmark bor rundt regnet 41.000 mennesker på plejehjem eller i plejebolig. De har siden 
nedlukningen af Danmark d. 11. marts været særdeles hårdt ramt af de restriktioner, der 
fulgte med. Blandt andet har de ikke, som de fleste af os andre, set deres ægtefæller og 
børn, men har været underlagt strenge besøgsrestriktioner. Begrænsninger, som gav 
mening i den akutte første fase, men som nu er ude af proportioner, set i forhold til det 
aktuelle smittetryk og udviklingen i samfundet. 
 
Beboerne på landets plejehjem har  akut behov for, at også forholdene for dem i videst 
muligt omfang normaliseres – selvfølgelig under sundhedsmæssige forsvarlige forhold.  
 
Vi skal huske på, at der er tale om meget vidtgående indgreb i beboernes grundlovs- og 
konventionssikrede ret til selvbestemmelse i eget hjem, og at reglerne om besøgsforbud er 
absolutte undtagelser, der udelukkende skal anvendes, hvis det er nødvendigt for at 
forebygge eller inddæmme Coronavirus.  
 
Vi anerkender, at der med den politiske aftale af 1. maj og med nye retningslinjer af 12. maj 
er taget skridt i den rigtige retning. Men vi mener, at skridtene er for uambitiøse og uklare. 
 
Ifølge retningslinjerne for risikogrupper kan en 82-årig hjemmeboende med omfattende 
hjemmehjælp give kram til sine børnebørn, der går i skole, mens en plejehjemsbeboer ikke 
må give et kram til en ægtefælle, der har været i selvvalgt isolation eller har en aktuel test 
på, at man er COVID-19-negativ. 
 
Vi efterlyser en langsigtet plan med meget klar besked til kommunerne om, at vi hurtigst 
muligt – og naturligvis med fuld opmærksomhed på at holde smitterisikoen nede - skal 
sikre plejehjemsbeboerne et mere værdigt og aktivt liv. Vi mener ikke, det er rimeligt, at 
den del af befolkningen med den kortest forventede restlevetid kan se frem til den længste 
ventetid. Hver dag er kostbar, når man bor på plejehjem. Beboerne har ikke tid til at vente 
på flokimmunitet, behandling eller en vaccine. 
 
Hos Ældre Sagen anerkender vi vigtigheden af at holde COVID-19 ude af plejehjemmene. 
Men i takt med, at vi som samfund har fået væsentligt mere kontrol over 
smittespredningen, yderligere adgang til værnemidler samt større testkapacitet, bør der ske 
en afvejning i restriktionerne, så der igen kan komme tættere kontakt med bl.a. pårørende. 
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Konsekvenserne ved at få virusset inden for plejehjemmets døre er katastrofale. Men det 
ligger os meget på sinde at gøre opmærksom på, at de forholdsregler, der er taget for at 
undgå smitte, ligeledes kan have fatale konsekvenser.  
 
Vi får dagligt mange henvendelser fra pårørende, der fortæller om, hvor ulykkelige, utrygge, 
forvirrede og sorgfyldte deres kære er. Om beboere, som har mistet appetitten, sproget, 
gangfunktionen, humøret og livslysten. Sågar om beboere, som har prøvet at begå selvmord 
pga. et uudholdeligt savn til deres ægtefæller, børn og børnebørn. Flere har beskrevet, 
hvordan deres ældre pårørende har sagt, at de hellere vil dø af Coronavirus end undvære  
familien i den korte tid, de har tilbage at leve i. 
 
Dertil lider op mod 2/3 dele af beboere på plejehjem af en demenssygdom, og for dem er 
det kun endnu mere uforståeligt og abstrakt, hvorfor de – i bedste fald - skal se deres 
ægtefælle eller voksne børn gennem en glasrude og fx kun en enkelt gang af 20 minutter om 
ugen. Uden mulighed for at give et kys, et kram eller holde i hånd. 
 
De netop udsendte retningslinjer for besøg fra Sundhedsstyrelsen tager på ingen måde 
højde for de behov, vi hører, der er på plejehjemmene; behov for bl.a. fysisk kontakt, 
hyppigere besøg og indendørs besøg i beboernes egne boliger. 
 
Der bør desuden være forskel på retningslinjerne for besøg på udearealer og i den private 
del af plejeboligen, herunder egne terrasser. Vi har forståelse for en vis form for logistisk 
planlægning ved udebesøg i telte, udestuer mm, således at det er muligt at overholde 
afstandskrav. Men ved besøg på beboernes egne terrasser er det ofte blot et spørgsmål om 
at hjælpe beboeren i det rette tøj og ud af terrassedøren. 
 
Det er ikke kun nærværet med pårørende, der er presserende. Hvornår kan 
plejehjemsbeboeren igen komme til frisør? Hvornår kan de igen få klippet negle på 
fødderne? Det er rettigheder, der er givet til resten af befolkningen for flere uger siden. Og 
hvad med besøgsvenner, hundevenner og andre, der er med til at give livskvalitet i 
hverdagen på plejehjemmet (også for de, der ikke har pårørende) – hvornår må de komme 
på plejehjemmet igen? 
 
Ældre Sagen foreslår blandt andet en offensiv teststrategi i og omkring plejehjemsbeboere, 
herunder test af pårørende og andre aktører, der skal ind på plejehjemmet som en del af 
løsningen. Testkapacitet, svartid mm. optimeres hele tiden. Løsninger, der ikke var mulige 
d. 18. marts 2020, hvor myndighederne lukkede for besøg på plejehjem, er i dag mulige. Og 
dette taget i betragtning bør restriktionerne og undtagelsestilstanden på landets plejehjem 
revurderes, så de er proportionelle med både smittetryk og de nye muligheder for at undgå 
smittespredning. 
 
Vi foreslår, at bekendtgørelsen om besøgsbegrænsninger ændres, så den afspejler hensynet 
til beboernes livskvalitet og den aktuelle smitterisiko. 
 
 
Derfor har vi et budskab til dig: 
 
Der er behov for en klar, enstrenget og offensiv strategi fra myndighederne, som viser vilje 
og ressourcer til at sikre, at beboere på plejehjem igen kan få et liv, der er værd at leve. 
 
Herunder ser vi følgende behov: 
 

• Der er brug for tydelighed om beboernes basale rettigheder, herunder at beboerne 
naturligvis har ret til at forlade plejecenteret for fx at gå en tur med pårørende eller 



 

Side 3 af 3 

 

at tage på besøg hos pårørende uden efterfølgende at skulle i karantæne. Aktuelt 
forbyder flere plejehjem dette uden anden begrundelse end, at det er af hensyn til at 
undgå Coronasmitte. Det bør kommunikeres klart og tydeligt til kommuner og 
plejecentre, at beboerne ikke som udgangspunkt kan forhindres i eller forsøges 
forhindret i at forlade plejecenteret, med mindre der er regler, som tillader disse 
indgreb i den konkrete situation, fx Servicelovens magtanvendelsesregler eller 
Epidemilovens isolationsregler. 
 

• Udgangspunktet må være, at udendørs besøg kan lade sig gøre på alle plejehjem – 
og at kommunalbestyrelserne kun kan beslutte andet, hvis der er stor risiko for 
smittespredning. 

 
• Der skal tilføres personaleressourcer til at hjælpe med besøg, således at det ikke går 

fra den almindelige pleje og omsorg. 
 

• Der skal som udgangspunkt være mulighed for indendørs besøg og fysisk kontakt 
med nære pårørende – og ikke kun i kritiske situationer. 
 

• Det skal igen være muligt at træne med fysioterapeuter. Det er helt afgørende for 
den fysiske funktionsevne, at træningen vedligeholdes. 
 

• Det skal igen være muligt at få besøg af en fodterapeut på plejehjemmet. Det er 
uværdigt ikke at have fået klippet negle i to måneder. 
 

• Det skal igen være muligt at få besøg af en frisør på plejehjemmet. For mange af 
beboerne betyder det meget for selvværdet at se ordentlig ud.  
 

• Vi skal have en plan, så frivillige kan få adgang til plejehjem. Nogle beboere har ikke 
pårørende - og frivillige bidrager generelt i høj grad til trivsel og øget aktivitet på 
plejehjemmene. Dertil skal det igen være muligt at tillade vågekoner på 
plejehjemmet, så døende uden pårørende kan få en værdig afslutning på livet. 
 

• Håndværkere skal kunne få adgang til plejehjem for at kunne istandsætte tomme 
boliger, så plejeboliggarantien igen kan overholdes, og visiterede ældre kan få den 
døgnpleje, som de har behov for. 

 
Vi indgår meget gerne i en dialog med dig om at finde løsninger, der kan effektueres så 
hurtigt som muligt. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 
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