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15. december 2020 • DBE 

Kære Anette Lykke Petri 

Ældre Sagen er stadig bekymret for de negative konsekvenser af de besøgsrestriktioner, 
som landets plejehjemsbeboere udsættes for. Vi har erfaret, at der stadig hersker stor 
usikkerhed om reglerne i de forskellige kommuner.  

Mange steder har kommunerne svært ved at fortolke, hvad der gælder, og der er gråzoner, 
som fortolkes meget forskelligt af kommunerne. Vi mener derfor, at der er brug for en 
nærmere afklaring af en række spørgsmål.   

 
Hvilken rolle har pårørende, medarbejdere, ledelser og håndværkere mv. 
spillet for smitteudbredelsen på plejehjem? 

På trods af strenge restriktioner, der har haft til hensigt at forhindre smitten i at komme ind 
på landets plejehjem, ser vi nu smitte på rigtig mange plejehjem. Er det dokumenteret, 
hvilken rolle ovennævnte grupper har spillet i spredningen af smitten?  

De meget strenge besøgsrestriktioner har en lang række negative konsekvenser for 
beboernes mentale og fysiske sundhed, og det må derfor være myndighedernes ansvar at 
fremlægge dokumentation for, at besøgsrestriktionerne medfører en smittereduktion, der 
står i rimeligt forhold til restriktionernes negative følgevirkninger. 

 
Må et ægtepar i fælles plejebolig modtage besøg fra to nære pårørende i 
plejeboligen, når der er påbud? 

Det følger af § 7 bek. 1586 af 6. november 20201, at restriktioner efter § 6 ikke omfatter 
besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. 
Bekendtgørelsen kan dermed forstås sådan, at hver beboer kan få besøg af en nærmeste 
pårørende.   

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at et ægtepar alene kan få besøg af den samme 
nærmeste pårørende.   

Vi bemærkede, at et lignende spørgsmål blev stillet ved jeres webinar ved KL d. 8. 
december 2020. Spørgsmålet blev ikke besvaret. Det blev oplyst på webinaret, at det er 
uafklaret.  

 

                                                        

1 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586
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Kan anstaltsanordninger anvendes som hjemmel til besøgsrestriktioner i 
plejehjemsbeboeres egen bolig?  

En plejebolig er beboerens egen bolig. Beboeren har typisk en lejekontrakt på en 
almennyttig bolig med tilknyttede servicefunktioner. Det betyder, at en plejebolig er en 
almen lejebolig på lige fod med andre almene lejeboliger. Selve plejeboligen er dermed ikke 
en institution og dermed heller ikke umiddelbart omfattet af begrebet ”anstalts-
anordninger”.  

Det var et stort retssikkerhedsmæssigt og rettighedsmæssigt fremskridt, da man i sin tid 
ændrede plejehjem til individuelle almene (pleje)boliger. Denne ændring fra institution til 
egen lejebolig betyder, at vi er meget kritiske over for brug af anstaltsanordninger som 
hjemmel til restriktioner i selve boligen. Vi vil derfor gerne have jer til at afkræfte, at 
anstaltsanordninger kan være selvstændig hjemmel til restriktioner i beboernes egen bolig. 
Samtidig vil vi gerne have jer til at bekræfte, at udgangspunktet er, at beboerne er 
selvstændige individer med klare rettigheder. 

Vi har også tidligere ved mail af 8. oktober 2020 bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at 
bekræfte, at I opfatter plejecentre, hvor boligerne er omfattet af almenboliglovgivningen, 
som institutioner, således at det er muligt at træffe beslutninger med hjemmel i 
anstaltsanordninger. Vi har endnu ikke fået et konkret svar på spørgsmålet.  

Vi ønsker stadig en afklaring af, om anstaltsanordninger kan udgøre selvstændig hjemmel 
til plejehjemslederens beslutninger om fastsættelse af besøgstider m.m., når der ikke er 
udstedt påbud. Herunder ønskes en nærmere afklaring på styrelsens opfattelse af brug af 
anstaltsanordninger i den del af plejehjemmet, som udgør plejehjemsbeboeres private 
boliger. 

Vi henviser desuden til, at Folketingets Ombudsmand har udtalt2, at artikel 8 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention om retten til privatliv og familieliv skal 
inddrages i grundlaget for en beslutning om besøgsrestriktioner på plejehjem.  

 
Er det rimeligt, at plejehjemsbeboere uden pårørende nægtes besøg?  

De beboere, som ingen pårørende har eller dem, hvis pårørende bor langt væk, rammes 
ekstra hårdt ved et påbud.  Med de nuværende besøgsrestriktioner har de mistet retten til 
at bestemme, hvem de kan få på besøg i deres eget hjem – og i nogle tilfælde om de 
overhovedet må få besøg. Det er nemlig op til den enkelte plejehjemsleder at afgøre, om 
f.eks. en besøgsven kan defineres som beboerens nærmeste pårørende, hvis ikke der er 
andre.  

I retningslinjerne står der desuden, at plejehjemslederen kan tillægge den ældres eget 
ønske betydning. Det er med andre ord ikke et krav. Dermed er det overhovedet ikke 
sikkert, at beboeren bliver inddraget i beslutningen.  

 
Er det rimeligt, at beboere dør alene, fordi der nægtes besøg af vågekoner? 

Døende beboere uden pårørende, eller hvis pårørende har brug for et hvil, rammes også af 
de ovenstående forhold. Vågetjenesten, hvis formål er at sidde hos døende i den allersidste 
tid, nægtes nemlig adgang flere steder. I forbindelse med en konkret sag i Nordjylland, hvor 
en plejehjemsbeboer blev nægtet at få en vågekone, svarede Styrelsen for Patientsikkerhed, 

                                                        

2 https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2010-_20-7/ 
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at vågekoner kan få adgang til plejehjemmet for at våge over en døende: ”…såfremt de efter 
en konkret vurdering anses som en person, som borgeren er nært knyttet til.”  

Det stiller plejehjemsledelsen i en vanskelig vurdering: En vågekone er jo netop ikke en 
person, som den døende er nært knyttet til, men én, som skal sikre, at den ældre ikke skal 
dø alene. Det er bekymrende, da besøg hos en kritisk syg eller døende beboer ellers er 
undtaget besøgsrestriktionerne. Det burde alt andet lige også gælde beboere, der ikke har 
pårørende. Samtidig bør det sikres, at pårørende, der har brug for et hvil, har mulighed for 
at aflastes i en allerede svær tid. Derfor bør vågekoner altid kunne få adgang til at våge hos 
døende på plejehjem.   
 

Har en plejehjemsbeboer ret til at udskifte ”den nærmeste pårørende”? 

På det sociale område er det beskrevet på Socialministeriets hjemmeside, at man kan 
anmode botilbuddets ledelse om at udpege andre besøgspersoner i stedet for dem, der i 
første omgang er blevet udpeget. Det kan fx være aktuelt, hvis de først udpegede er på 
en længere ferie, og borgeren i botilbuddet ønsker, at der udpeges 1-2 andre personer i 
stedet for.  

I jeres webinar ved KL d. 8. december 2020 blev der stillet et tilsvarende spørgsmål for så 
vidt angår beboere i plejeboliger. Her var svaret, at hvis den faste pårørende bliver 
forhindret i at aflægge besøg i længere tid, kan der findes en anden fast pårørende, som kan 
besøge plejehjemsbeboeren i en periode. Det blev også oplyst, at det ikke er hensigten med 
reglerne, at man skal udskifte den faste pårørende hyppigt, da formålet med reglerne er at 
begrænse, hvor mange der kommer ind.  

Vi ønsker en afklaring af, hvad der kan defineres som hyppig udskiftning af nær pårørende. 
Herunder ønsker vi en afklaring af, hvilket råderum der er for lokal fortolkning på det 
enkelte plejehjem. Her tænker vi ikke mindst på hensynet til balancen mellem afværgelse af 
ensomhed hos den ældre og den eventuelle smittefare, som kan opstå ved udskiftning af 
nær pårørende.  

Vi håber, at du snarest muligt vender tilbage med en besvarelse af ovenstående. Som vi 
også tidligere har skrevet, vil vi meget gerne deltage i en videre dialog om, hvordan der kan 
udvikles regler, der både tilgodeser behovet for at inddæmme og begrænse COVID-19-
epidemien og samtidig tager hensyn til plejehjemsbeboernes trivsel og rettigheder. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 

 


