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Landets borgmestre 
 
 

15. december 2020 • NB 

Juletiden på landets plejehjem 

Kære borgmester 

I forlængelse af vores brev af 7. oktober 2020 modtog vi mange positive tilkendegivelser fra 

borgmestre over hele landet, som lovede at følge op på, at retningslinjerne for besøg på 

plejehjem/i plejebolig blev overholdt i deres egen kommune. 

Trods den flotte opbakning er virkeligheden desværre, at vi i Ældre Sagen stadig modtager 

henvendelser om lokal fejlfortolkning af reglerne om besøgsrestriktioner. Dermed 

underkendes beboernes rettigheder mange steder fortsat - helt uden hjemmel i den 

nugældende bekendtgørelse.  

Nu står julen for døren, og da vi allerede har hørt om eksempler på plejehjem, der har 

forbudt besøg juleaften, føler vi os nødsaget til igen at række ud til landets borgmestre.  

Vores appel lyder derfor, at du i kraft af dit virke vil sikre, at plejehjemsbeboere og deres 

pårørende får mulighed for at se hinanden i julen, helt som de har ret til. 

Konkret vil vi anmode dig om følgende to ting: 

• Sikre, at alle plejehjemsledere i din kommune kender reglerne om, at den nærmeste 

pårørende altid – også juleaften - må komme på besøg i plejehjemsbeboerens egen 

bolig, ligesom plejehjemsbeboeren til enhver tid må forlade plejehjemmet og holde 

jul hjemme hos sin familie (og det uden at skulle i efterfølgende karantæne)1.  

 

• Sikre, at din kommune oplyser et akut telefonnummer på kommunens hjemmeside, 

hvor pårørende til en plejehjemsbeboer kan henvende sig i alle juledagene, hvis der 

opstår tvivl om reglerne ude på plejehjemmet. På den måde kan det sikres, at 

pårørende altid kan få hjælp, hvis der opstår en situation, hvor plejehjemmet har 

misforstået reglerne.  

For beboere på plejehjem og i plejebolig er den forventede restlevetid relativ kort, og det er 

ikke rimeligt, at de skal tilbringe deres sidste tid i mistrivsel og sorg. Slet ikke i det, der 

måske kan være deres sidste jul. 

                                                        

1 Bek. nr. 1586 af 06/11/2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og 
aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 
2019 (COVID-19) 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586
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Vi håber derfor, at du vil være med til at sørge for, at det også på plejehjemmene bliver en 

glædelig jul i år og henviser her til vores forslag til, hvordan der kan skabes trygge, sikre og 

også menneskelige rammer for besøg: 

https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/plejehjem/synspunkt/Saadan-kan-

restriktioner-paa-plejehjem-forbedres  

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 
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