
 
 

 

 
 
Besøgsrestriktioner på plejehjem, sygehuse mv.  
 
Forsvarlig gennemførelse af besøg  

Fra i dag kan der frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, 
i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker, medmindre Styrel-
sen for Patientsikkerhed har udstedt et konkret påbud om restriktioner eller forbud 
mod besøg gældende for institutionen. Det følger af en ny bekendtgørelse om be-
søgsrestriktioner i forbindelse med håndtering af covid-19, som træder i kraft i dag. 
Bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1030  

Selvom udgangspunktet efter bekendtgørelsen fremover vil være, at der ikke skal 
gælde restriktioner for besøg, skal institutionens ledelse fortsat sikre, at besøg på så-
vel udearealer som indendørsarealer sker under behørig hensyntagen til Sundheds-
styrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Besøgene 
skal desuden gennemføres på en forsvarlig måde, hvilket institutionens ledelse ligele-
des skal sikre.  

Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og 
plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. kan læses her: 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-smitteforebyggelse-ved-besoeg-
paa-plejehjem-sygehuse 

Bekendtgørelsen giver ikke hjemmel til at afvise besøg, men en institution har forsat 
mulighed for at fastsætte almindelige forskrifter for besøgendes adfærd på institutio-
nens område for at sikre institutionens overordnede funktion. Institutionen har såle-
des ud fra anstaltsforhold en vis adgang til at fastsætte de regler og træffe de kon-
krete beslutninger vedrørende beboeres og patienters forhold, der er nødvendige for 
at få en institution til at fungere. Hvis der ud fra anstaltsbetragtninger fastsættes be-
grænsninger, er det dog en forudsætning, at det er nødvendigt ud fra institutionens 
formål, og at og at der ikke findes andre, mindre indgribende midler. 

Der kan foruden ovenstående være mulighed for træffe lokale beslutninger om besø-
gendes adgang til institutioner efter anden lovgivning. 

Forbud og restriktioner for besøg fastsættes alene af Styrelsen for Patientsikkerhed 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen eller regionsrådet 
midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til of-
fentlige og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt offentlig syge-
huse og klinikker, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse 
af covid-19. Styrelsen kan endvidere udstede forbud mod eller restriktioner for besø-
gendes adgang til private sygehuse og klinikker. 

Kommunernes Landsforening  
Danske Regioner  
 
kl@kl.dk 
regioner@regioner.dk 
 
 

 
 

Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 
 
T +45 7226 9000 
F +45 7226 9001 
M sum@sum.dk  
W sum.dk  
 
 
Dato: 02-07-2020 
Enhed: SUNDJUR 
Sagsbeh.: DEPCBO 
Sagsnr.: 2007224 
Dok. nr.: 1278066 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1030
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-smitteforebyggelse-ved-besoeg-paa-plejehjem-sygehuse
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-smitteforebyggelse-ved-besoeg-paa-plejehjem-sygehuse
mailto:kl@kl.dk
mailto:regioner@regioner.dk
mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/


 

Side 2 

Påbud om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til ovenstående in-
stitutioner med henblik på at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 kan 
alene udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed.  

En institution, kommune eller regioner kan således ikke med hjemmel i bekendtgørel-
sen selvstændigt indføre forbud eller restriktioner mod besøg, men har efter oven-
nævnte anstaltsforhold en vis adgang til at fastsætte de regler, der er nødvendige af 
hensyn til institutionens funktion.  

Hvis en institution, kommune eller regioner får oplysninger om konkret smitte eller 
mistanke om smitte i lokalområdet, skal institutionen, kommunen eller regionen tage 
kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at få styrelsens rådgivning 
og vurdering af, om der er grundlag for at udstede påbud.  
 
Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt kan kontaktes på tlf. 70 22 02 68 (Øst 
for Storebælt) og tlf. 70 22 02 69 (Vest for Storebælt). 
 

 
Med venlig hilsen  
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