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19. november 2020 • DBE 

Besøgsrestriktioner på plejehjem 

Ældre Sagen ser sig desværre nødsaget til igen at påpege vores bekymring for 

plejehjemsbeboernes rettigheder overfor Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom vi også d. 

17. november 2020 har rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreministeren om samme 

emne. De seneste regler om besøgsrestriktioner indebærer fortsat massive indgreb i 

grundlæggende rettigheder, når der er påbud, og dermed også store konsekvenser for 

plejehjemsbeboernes trivsel og helbred.  

I forbindelse med en orientering af sektorpartnerskab vedr. ændring af model for 

besøgsrestriktioner på plejehjem af 6. november 2020 har Ældre Sagen med tilfredshed 

bemærket, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har skrevet følgende: 

”Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed set på muligheden for, hvad der 

sundhedsmæssigt forsvarligt kan lade sig gøre i forhold til besøg på plejehjem. På den 

baggrund ændres reglerne, så beboerne får mulighed for at få besøg af nærmeste 

pårørende og to andre i indendørs besøgsrum, dog maksimalt to besøgende ad gangen. 

Den nærmeste pårørende kan fortsat også aflægge besøg i beboerens bolig.” 

Som vi læser kommentaren fra ministeren, vil den ændrede model give mulighed for 

udvidede besøg på trods af besøgsrestriktioner. Reglerne i den seneste bekendtgørelse nr. 

1586 af 6. november 2020 fremstiller det imidlertid som, at det alene er en mulighed med 

ekstra besøgende, såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter det i forbindelse med 

fastsættelse af et påbud i den enkelte kommune/på det enkelte plejehjem. Der er ingen 

nærmere definition af, hvad der skal ligge til grund for styrelsens beslutning. 

Reglen om besøg af yderligere to personer fremstår dermed uklar og kan give anledning til 

misforståelser med hensyn til, hvorvidt den enkelte plejehjemsbeboer kan få mulighed for 

besøg fra yderligere to besøgende.  

Ovenstående giver desuden anledning til to spørgsmål:  

• Hvilken betydning får reglerne i den nye bekendtgørelse for eksisterende påbud, 

som er trådt i kraft før udstedelsen af bekendtgørelsen – vil eksisterende påbud 

blive ændret, så beboere, som hidtil har modtaget udendørs besøg, fremover kan få 

besøg indendørs af to yderligere personer i besøgsrum?  

• Efter hvilke kriterier vil styrelsen afgøre, om der skal være mulighed for besøg i 

indendørs besøgsrum for yderligere to faste pårørende? 
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Vi håber, at du hurtigst muligt vil vende tilbage med en besvarelse af ovenstående. Vi 

deltager meget gerne i en videre dialog om, hvordan vi kan få udviklet regler, der både 

tilgodeser behovet for at inddæmme og begrænse COVID-19-epidemien og samtidig tager 

hensyn til plejehjemsbeboernes rettigheder.  
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