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24. marts 2020 • MJ 

Kære Magnus Heunicke 

Vi har i Ældre Sagen igennem den sidste uges tid oplevet, at pårørende til svækkede ældre, 

der er afhængige af hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er stærkt bekymrede over deres 

nærmestes fysiske og psykiske helbred og over situationen i det hele taget. 

Vi hører om bekymringerne fra dels medlemmer, der ringer til vores medlemsrådgivning, 

og dels fra Facebook-gruppen ”Netværk for alle os, der er pårørende” - en lukket Facebook-

gruppe, som Ældre Sagen administrerer.  

Vi har naturligvis fuld forståelse for, at restriktioner er nødvendige for at hindre 

smittespredning, ikke på mindst på plejehjem, hvor der bor svækkede ældre. Men nu hvor 

det tager mindst tre uger mere, inden restriktionerne ophæves, er det meget vigtigt, at 

restriktionerne administreres på en måde, der giver mulighed for en vis grad af socialt 

samvær for at undgå total social isolation, hvilket vil kunne være skadeligt for den enkelte 

ældres helbred. Vi mener også, at dette er muligt uden at gå på kompromis med 

smitterisikoen. 

 

Tolkning af regler om besøgsforbud efterlader ældre i isolation 

Mange undrer sig over, at de nye besøgsforbud flere steder i praksis bliver fortolket sådan, 

at beboerne sidder isoleret i hver deres bolig hele dagen, og at det fx ikke tillades, at et 

begrænset antal beboere er sammen til en kop kaffe eller en enkelt fællessang eller fx på 

terrassen eller fællesarealerne. Flere spørger til, om ikke det vil være muligt fx at spise i 

hold på fx fem personer sammen med den rette afstand imellem personerne. Eller lade 

nogle stykker sidde sammen på en terrasse, naturligvis med behørig afstand og med respekt 

for, at ikke mere end 10 personer må samles.  

Vi er i Ældre Sagen meget bekymrede over, at de nye regler efterleves på ovennævnte 

unødigt restriktive måde i praksis nogle steder. Vi har ikke kendskab til, hvor udbredt det 

er, men vi håber, at Sundhedsstyrelsen hurtigst muligt vil hjælpe med at skabe klar 

kommunikation om, hvordan restriktionerne skal efterleves i praksis, så plejehjemsbeboere 

ikke isoleres unødvendigt. 
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Mange plejehjemsbeboere har typisk behov for megen fysisk og mental støtte, hjælp og 

guidning for at klare hverdagen og for at vedligeholde deres færdigheder. Såfremt de 

isoleres i deres egne boliger, er der risiko for, at det kan have store negative både fysiske og 

mentale konsekvenser. Demensramte mister hurtigt kognitive funktioner, hvis ikke de 

bliver vedligeholdt og stimuleret. Rent fysisk er der risiko for at miste fx sin gangfunktion, 

hvis man ikke selv må gå ud på egen hånd eller ikke kan få hjælp fra fx en pårørende til at 

gå en tur.  

 

Besøgsforbud på den lidt længere bane  

I lyset af at Danmark nu lukker ned frem til 2. påskedag og muligvis i længere tid, frygter vi 

i Ældre Sagen, at der på sigt kan opstå et scenarie, hvor ældre, der ikke får gjort rent, ikke 

får besøg af deres pårørende og isoleres i egne boliger, er i risiko for i værste fald at dø af 

andre årsager end COVID-19 eller kan risikere at miste vitale funktioner. Det vil i så fald 

nedsætte deres grad af selvhjulpenhed og gøre deres behov for pleje og omsorg endnu 

større, end det er nu.  

Som organisation støtter vi bestemt op om at anvende digitale kontaktformer for at undgå 

smittespredning, og vi bliver glade, hver gang vi hører om pressede medarbejdere, der i den 

travle hverdag tager sig tid til at hjælpe ældre med den digitale kommunikation. Men vi 

ved, at gruppen af plejehjemsbeboere og en del hjemmehjælpsmodtagere er særligt 

udfordret af fx nedsat hørelse og/eller nedsatte kognitive funktioner, hvilket kan 

vanskeliggøre brugen af telefon, tablets mv.  

Derfor vil vi i Ældre Sagen kraftigt opfordre Sundhedsstyrelsen til at overveje, om det er 

muligt at give retningslinjer, der åbner op for, at pårørende og plejehjemsbeboere kan have 

bedre mulighed for kontakt. Naturligvis med respekt for de gældende regler om hygiejne, 

afstand mv.  

 

Vedrørende mindre praktisk hjælp 

Vi er endvidere stærkt bekymrede for de mange hjemmehjælpsmodtagere, der for tiden 

ikke får praktisk hjælp. Ifølge Rådet for bedre hygiejne er netop god hygiejne pr. definition 

et redskab til at forhindre og begrænse smittespredning gennem renlighed, rutiner eller 

design, der forhindrer bakterier og vira i at forårsage sygdom. Vi frygter derfor, at det kan 

have meget negative helbredsmæssige konsekvenser for de ældre og for de 

sundhedsmedarbejdere, der kommer i deres hjem, at der ikke gøres rent i hjemmene i en så 

lang periode, som vi nu kan se frem til.  

 

Frygt for at medarbejderne kan sprede smitte  

Der er blandt de pårørende, vi er i kontakt med, stor forståelse for ikke at sprede smitte og 

dermed også for besøgsforbuddet. Men mange pårørende giver også udtryk for stor 

frustration og usikkerhed i forhold til, at medarbejderne kan sprede smitte. De ser fx 

medarbejdere, der tager offentlig transport på arbejde, bor i Sverige, hvor der ikke er lukket 

ned i samme grad som her mv. Set fra pårørendes perspektiv oplever de, at mange 

forskellige medarbejdere uhindret kan gå ud og ind af de ældres boliger, mens de selv ikke 

kan få adgang og ikke kan få lov at være der for deres nærmeste i den pressede situation. De 

frygter med andre ord, at medarbejderne kan være en større kilde til smitte end de selv.  
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Vi glæder os over, at der nu er åbnet op for at teste flere medarbejdere, og vi håber, at det 

på sigt vil kunne afhjælpe noget af utrygheden. Vi håber, at let tilgængelig kommunikation 

om kriterierne for testning af sundhedsmedarbejdere kommer hurtigt ud i kommunerne, 

ligesom vi ser frem til større klarhed over anvendelsen af værnemidler. Vi håber, at der vil 

være fuld fokus på at sikre arbejdsgange på plejehjemmene og i hjemmeplejen, der giver 

størst mulig sikkerhed mod smittespredning.  

Når testningen af sundhedspersonalet nu intensiveres, og der forhåbentlig snart kommer 

tilstrækkeligt med værnemidler, vil der være mindre grund til at springe planlagte besøg 

hos hjemmehjælpsmodtagere over. Det er netop nu meget vigtigt, at medarbejderne 

regelmæssigt kan holde øje med den enkelte ældres helbredstilstand og gribe ind i tide.  

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Sundhedsstyrelsen 

 


