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Nye lempelser for besøg på blandt andet plejehjem og sygehuse
Der vil kunne aflægges besøg såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.
Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd
midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller
inddæmme udbredelse af covid-19, baseret på:
1) Konkret mistanke om smitte, eller konkret mistanke om øget risiko for smitte på en konkret institution hos
beboerne, patienter eller ansatte, og/eller
2) Oplysninger om antallet af smittede personer i en konkret kommune
Forbud eller restriktioner kan rettes mod konkrete plejehjem, sygehus mv., lokalt, regionalt eller nationalt, og kan
omfatte både indendørs arealer og udearealer.
Handlepligt
I det tilfælde, hvor en kommune har mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, skal
Styrelsen for Patientsikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at udstede påbud til
kommunalbestyrelsen eller regionsrådet (i den region, hvor kommunen er beliggende) om at lave
besøgsrestriktioner på fx et plejehjem eller sygehus, flere plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen eller alle
plejehjem/sygehuse i kommunen/regionen.
Vurderingen af om der er grundlag for at udstede påbud om besøgsrestriktioner foretages løbende på baggrund af
bl.a. det samlede smittetal for kommunen samt oplysninger om, hvor smitten optræder lokalt. Der skal i vurderingen
tages højde for særlige forhold, som fx kommuner med lavt indbyggertal. Der skal desuden tages stilling til, hvor lang
tid et påbud skal gælde.
Der vil være mulighed for at fastlægge individuelle restriktioner, herunder at antallet af besøgende begrænses, eller
at der lukkes af for alle besøg – både på ude- og indendørsarealer.
Rådgivningspligt
Hvor en kommune har 10-20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge skal Styrelsen for
Patientsikkerhed tage kontakt til kommunen eller den region, hvori kommunen er beliggende, og foretage en
konkret rådgivning om iværksættelses af initiativer med henblik på at inddæmme og minimere smittespredning på
de lokale plejehjem, sygehus mv.
Ledelsesopgaven
Ledelsen af plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker skal sikre, at besøg på såvel
indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg
gennemføres på en forsvarlig måde.
Altid muligt med besøg i kritiske situationer og besøg fra fx ægtefæller
Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg rettet mod én eller flere konkrete institutioner vil det fortsat
være muligt at få besøg i kritiske situationer, fx besøg hos en døende. Herudover vil det være muligt for beboere/
patienter at få besøg fra den nærmeste pårørende.
Ny bekendtgørelse
Den bekendtgørelse offentliggøres den 30. juni 2020 og træder i kraft den 2. juli 2020.

