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Til:  

Sundhedsministeren 

 

Rådgivende vurdering angående anbefaling om at sygehuse og plejehjem 
stiller krav om coronapas til besøgende 
 

Epidemikommissionen har den 25. januar 2022 i ”Indstilling om kategorisering af COVID-19 

som samfundskritisk sygdom samt ophævelse af restriktioner” lagt vægt på, at der fortsat 

er behov for smitteforebyggende tiltag og anbefalinger. Dette selvom COVID-19 ikke 

længere blev kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og kravet om fremvisning af 

coronapas forskellige steder i samfundet dermed bortfaldt.  

 

Behovet for fortsatte smitteforebyggende tiltag og anbefalinger gælder særligt i forhold til 

sårbare og ældre, hvorfor Epidemikommissionen i januar anbefalede, at sygehuse og 

plejehjem så vidt muligt fremadrettet stillede lokale krav om, at besøgende gjorde brug af 

mundbind og coronapas for at beskytte sårbare og ældre.  

 

Epidemikommissionen anbefalede samtidig, at den digitale coronapas-app fortsat blev 

stillet til rådighed i en overgangsperiode.   

 

Sundhedsministeren har den 28. marts 2022 anmodet Epidemikommissionen om en 

rådgivende vurdering af, hvorvidt anbefalingen af 25. januar 2022 om, at plejehjem og 

sygehus så vidt muligt stiller krav om, at besøgende anvender coronapas, skal opretholdes. 

 

Den nuværende smittesituation 

COVID-19-epidemien har haft en aftagende tendens i Danmark siden februar måned. 

Dette kan både aflæses ud fra kontakttallet, der fem uger i træk har været 0,8 eller 

derunder, samt ved spildevandsmålinger, hvis resultater er uafhængige af den faldende 

testaktivitet. Statens Serum Instituts opgørelser viser endvidere, at antallet af bekræftede 

COVID-19-tilfælde blandt plejehjemsbeboere er faldet støt og betydeligt over de seneste 

fem uger.  

 

Den svækkede epidemi afspejler sig i indlæggelsestallene på landets sygehuse, da antallet 

af nyindlagte med COVID-19 ligeledes har været i en faldende tendens siden februar. Siden 

den 1. marts 2022 har antallet af indlagte på intensiv ligget under 50. 

 

Nye generelle testanbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen ændrede den 10. marts 2022 sine anbefalinger vedr. test for COVID-19. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu kun at blive testet, hvis man får symptomer på COVID-19 

og er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Nære og øvrige kontakter anbefales 

således ikke længere at blive testet.  

 

Gældende muligheder for test af pårørende/besøgende og ansatte på plejehjem 

Pårørende/besøgende opfordres for nuværende til at blive testet inden besøg hos ældre 

på plejehjem og på sociale tilbud med sårbare mennesker. Der stilles antigen-selvtest 

gratis til rådighed, så de pårørende/besøgende kan tage en test ifm. besøg. Derudover kan 
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pårørende til beboere på plejehjem og til ældre over 70 år, der modtager hjemmepleje, få 

udleveret op til 10 antigen-selvtest inden et besøg hos den ældre.  

 

Test af personale i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker 

Personale på plejehjem og i hjemmeplejen opfordres for nuværende til at blive PCR-testet 

1-2 gange ugentligt afhængig af vaccinationsstatus. På den baggrund er der etableret et 

set-up med PCR-test til brug for personalet på offentlige plejehjem og i hjemmeplejen. 

Personale, herunder løst tilknyttet personale, på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale 

tilbud med sårbare mennesker har desuden mulighed for at tage en antigen-selvtest, hver 

gang de møder på arbejde. Denne ordning med antigen-selvtest omfatter også private 

aktører. 

 

Status for den frivillige anvendelse af krav om fremvisning af coronapas 

Sundhedsministeriet oplyser, at det pr. den 26. marts 2022 er Danske Regioners vurdering, 

at sygehusene ikke længere benytter sig af muligheden for at stille krav om fremvisning af 

coronapas for besøgende. Derudover har Kommunernes Landsforening den 28. marts 2022 

adspurgt nogle kommuner, hvor 5 ud af 6 adspurgte kommuner svarer, at de fortsat har 

krav om coronapas på deres plejehjem, hvilket skyldes et ønske om at efterleve 

anbefalingen. Epidemikommissionen noterer, at antigen-selvtest ikke giver adgang til 

coronapas. 

 
Epidemikommissionens vurdering 
Epidemikommissionen vurderer, ud fra en helhedsvurdering af smittesituationen samt de 

øvrige tiltag for at undgå smitte på især plejehjem og sygehuse, at det ikke længere er 

relevant at anbefale, at der stilles lokale krav om coranopas for besøgende.     

 

Epidemikommissionen henholder sig for så vidt angår brug af mundbind og øvrige 

ansigtsværnemidler til Sundhedsstyrelsens løbende anbefalinger.  

 

Epidemikommissionen lægger vægt på, at der fortsat er behov for smitteforebyggende 

tiltag og anbefalinger særligt i forhold til sårbare og ældre, og at der stadig er fokus på at 

undgå smitte på især plejehjem og sygehuse.  

 

Epidemikommissionen noterer sig i den forbindelse, at der fx fortsat gælder anbefalinger 

om test af personale og besøgende på plejehjem og sygehuse samt anvendelse af 

værnemidler.  

 

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på 

at vurdere, om der er grundlag for, at allerede igangsatte tiltag og anbefalinger ændres eller 

udvides. 

 


