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Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem og i plejeboliger 

 

Kære Magnus Heunicke 

 

I forlængelse af vores brev til dig af 26. oktober 2020 ser vi os fortsat nødsaget til at påpege vores 

bekymring for plejehjemsbeboernes rettigheder. Vi er glade for, at ministeriet har set på 

mulighederne for, at besøg nu kan foregå indendørs. 

 

Men Ældre Sagen mener imidlertid stadig, at de nye regler om besøgsrestriktioner fortsat indebærer 

for massive indgreb i grundlæggende rettigheder og dermed også fortsat medfører store 

konsekvenser for beboernes trivsel og helbred.  

 

Det er Ældre Sagens opfattelse, at ved afvejningen af beskyttelsen mod COVID-19 overfor retten til 

selvbestemmelse og privatliv, bør den enkeltes selvbestemmelse og privatliv vægte klart højere end i 

dag. Vi mener, at dette er muligt samtidig med at begrænse smittefaren ved besøg, og vi har en 

række konkrete forslag til, hvordan det kan gøres. 

 

Vi deler naturligvis, som vi løbende har understreget, ønsket om at beskytte plejehjemsbeboere mod 

COVID-19. Vi mener dog, at beskyttelsen mod COVID-19 skal ske med respekt for individets helt 

grundlæggende rettigheder. Denne respekt for grundlæggende rettigheder mener vi ikke vægter 

tilstrækkeligt i den nugældende forvaltning af besøgsrestriktioner.  

 

Plejehjem og Menneskerettighedskonventionen 

Et plejehjem er ikke en institution. En plejebolig er typisk en almen bolig. En plejebolig er beboerens 

eget hjem og dermed det sted, hvor beboeren nyder en særlig beskyttelse af sit privatliv. Når en 

beboer udsættes for indgreb i beskyttelsen af sit privatliv, som fx en besøgsrestriktion, er der tale om 

et indgreb i en grundlæggende rettighed. Med restriktioner i beboerens eget hjem rammes beboere i 

plejeboliger hårdere end mennesker, som bor i andre boligformer. Ingen mennesker i andre 

boligtyper udsættes på denne måde for indgreb i den personlige frihed og retten til privat- og 

familieliv. Dermed sker der en forskelsbehandling af de borgere, som bor i en plejebolig, 

sammenlignet med den øvrige befolkning.   

 

Det er en helt grundlæggende menneskeret at have tæt kontakt med sin familie eller andre 

pårørende. Ældre Sagen mener, at besøgsrestriktionerne og konsekvenserne for beboerne udgør et 
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indgreb i grundlæggende rettigheder, som er beskyttet af Den Europæiske Menneskerettigheds-

konvention art. 8. Den enkelte plejehjemsbeboers ret til beskyttelse af privat- og familieliv skal 

respekteres, og besøgsrestriktioner skal dermed som altovervejende hovedregel ikke omfatte 

beboerens eget hjem, men alene omfatte plejehjemmets fællesarealer. Ældre Sagen mener derfor 

helt grundlæggende, at besøgsforbud og -restriktioner kun skal kunne fastsættes på plejecentrenes 

fællesarealer.  

 

Beboere på plejehjem har også ret til beskyttelse af andre typer af rettigheder. Det er fx retten til 

værdighed og integritet og retten til selvbestemmelse. Alle borgere – også beboere i plejebolig – 

nyder dermed beskyttelse af helt grundlæggende rettigheder. Bare fordi man har mistet færdigheder, 

har man ikke mistet rettigheder. 

 

Indgreb skal være proportionale 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) er en del af gældende dansk lovgivning.  

EMRK art. 8 fastslår, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv og for sit hjem. 

Offentlige myndigheder må kun gøre indgreb i denne ret, når der er hjemmel i loven. Samtidig skal 

sådanne indgreb være proportionale og nødvendige for at beskytte bl.a. sundheden.   

 

Epidemilovens bestemmelser om besøgsrestriktioner giver lovhjemmel, men selve indgrebene i form 

af besøgsrestriktioner skal stadig være proportionale og nødvendige for at beskytte sundheden.  

 

For at besøgsrestriktioner kan anses som proportionale og nødvendige skal man sikre den rette 

balance mellem på den ene side beskyttelsen af folkesundheden og på den anden side det enkelte 

individs rettigheder og sundhed – både den fysiske og den mentale sundhed. Beskyttelsen af 

folkesundheden skal derfor kunne stå mål med de indgreb, der sker i den enkeltes rettigheder. Og 

det mener Ældre Sagen ikke, at de nuværende indgreb gør. 

 

Retten til privat- og familieliv, retten til værdighed og selvbestemmelsesretten er under pres af regler 

om besøgsrestriktioner i eget hjem. Plejehjemsbeboeren bliver forhindret i frit at se sine pårørende. 

Det betyder, at beboeren ikke selv kan bestemme over sit eget liv, og hvem beboeren ønsker at dele 

livet med.  

 

Retten til privat- og familieliv skal desuden forstås bredt. Det betyder, at pårørende også kan være 

andre end familiemedlemmer og nære venner. For de beboere, som ikke har nære pårørende i form 

af familie eller venner, bør samvær med frivillige også anses for at være omfattet af retten til privat- 

og familieliv. En frivillig besøgsven bør således kunne aflægge besøg på lige fod med en anden nær 

pårørende. 

 

Ældre Sagens forslag 

Ældre Sagen har, som nævnt indledningsvis, forståelse for, at det er meget vanskelige afvejninger, 

der skal foretages under COVID-19-epidemien. Men vi mener på baggrund af ovenstående, at ved 

afvejningen af beskyttelsen mod COVID-19 overfor retten til privatliv bør respekten for den enkeltes 

privatliv vægte klart højere, end det sker ved de nuværende besøgsrestriktioner og administrationen 

af dem.  

 

Restriktioner i beboernes egen bolig bør helt begrænses, og proportionalitetsprincippet skal 

iagttages ved udformningen af restriktioner. Det kan fx være i form af mindre indgribende påbud om 

brug af værnemidler som ansigtsmaske eller -visir, når man passerer fællesarealer, brug af håndsprit 

og afstand til personale samt øvrige beboere. De nuværende begrænsninger, hvor beboeren kan få 

besøg af en enkelt person i egen bolig og derudover henvises til to besøgende i et besøgsrum, er efter 
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vores opfattelse ikke proportionalt med risikoen for smitte, hvis der i øvrigt iagttages tilstrækkelige 

smittebegrænsende foranstaltninger. En grænse på fx fem personer, som kan besøge beboerens egen 

bolig, forekommer mere hensigtsmæssig set i sammenhæng med de anbefalinger, som den øvrige 

befolkning underlægges under den nuværende COVID-19-epidemi.  

 

Ældre Sagen foreslår derfor følgende:  

 

• Giv mulighed for, at den enkelte beboer deltager i beslutningen om, hvem og hvor mange der 

skal have mulighed for at komme på besøg i beboerens bolig. 

• Sæt en proportional grænse for antal besøgende. Det kan fx være op til fem gennemgående 

pårørende pr. beboer, som kan besøge beboeren i egen bolig.  

• Sørg for værnemidler til de besøgende og sørg for kommunikation om brug af værnemidler 

og om, hvordan man som besøgende overholder en god hygiejne. 

• Hvis en beboer er døende eller kritisk syg, skal det kommunikeres tydeligt ud, at samtlige 

pårørende til enhver tid må aflægge besøg. 

• Intensiver testning af medarbejdere, så det kan forbygges, at smitten kommer ind på 

plejehjem af den kanal. 

• Anbefal pårørende at lade sig teste hyppigt.  

 

Beboere på plejehjem har de samme rettigheder som alle andre i befolkningen og må ikke stilles 

ringere end andre. Med de nugældende regler sker der en uacceptabel forskelsbehandling af beboere 

i plejeboliger sammenholdt med den øvrige befolkning. En forskelsbehandling, som resulterer i store 

menneskelige omkostninger i form af manglende trivsel, ensomhed og utryghed for de mennesker, 

der forventeligt har den korteste tid tilbage at leve i.   

 

Vi håber derfor, du vil se positivt på vores forslag, og vi deltager meget gerne i en videre dialog om, 

hvordan vi kan føre dem ud i livet. 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 
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