Restriktioner for besøgendes adgang til private sygehuse og klinikker
Meddelelse af besøgsrestriktioner
Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder hermed midlertidige restriktioner for
besøgendes adgang til alle landets private sygehuse, private læge- og speciallægeklinikker mv., som har sengeliggende patienter, jf. bekendtgørelse nr. 823 af
9. juni 2020.
De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer,
1) at besøg på private sygehuse mv. altovervejende skal foregå på udendørs
arealer,
2) at besøg på indendørs arealer på private sygehuse mv. ikke kan ske, med
mindre
a) besøget sker i en kritisk situation, eller
b) besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.
De midlertidige besøgsrestriktioner udstedes for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19.
Hospices, jf. sundhedslovens § 75, er ikke omfattet af disse midlertidige besøgsrestriktioner.
Styrelsen har i dag udstedt midlertidige besøgsrestriktioner til samtlige private
sygehuse mv. i Danmark.
Steder, der er omfattet af besøgsrestriktionerne
De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter private sygehuse, foreningsejede
specialsygehuse og klinikker samt private læge- og speciallægeklinikker o.l.,
som har sengeliggende patienter.
Besøgsrestriktionerne omfatter fællesarealer, sengeafsnit, laboratorier o.l.
Der kan ikke fastsættes forbud mod besøg på udearealer eller indendørs arealer,
når det er nødvendigt at passere disse for at få adgang til besøg på et udendørs
areal.
Personer, der er omfattet af besøgsrestriktionerne
De midlertidige besøgsrestriktioner regulerer alene udefrakommende personers
besøg på de omfattede private sygehuse mv.
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Pårørende til en tidligere patient, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende, hvis de indfinder sig på et privat sygehus mv. med det formål at afhente
ejendele, som har tilhørt den pågældende patient.
Ansatte på sygehuse og klinikker og personer, der indfinder sig de pågældende
steder for at levere varer eller serviceydelser, anses endvidere ikke for besøgende.
Indlagte patienter på sygehuse mv. anses heller ikke for besøgende, og besøgsrestriktionerne regulerer ikke patienternes forhold på sygehuse mv., herunder
eksempelvis patienternes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for sygehuset mv.
Undtagelser fra besøgsrestriktionerne
Kritiske situationer
De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter ikke besøg i kritiske situationer.
Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en
kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.
Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes
besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at
personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en patient. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af sygehusledelsen/
klinikledelsen.
Med ’nær pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx
forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende,
stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller
børn. En person, som patienten er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering
kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en
nær pårørende, træffes af sygehusledelsen/klinikledelsen.
1-2 faste besøgspersoner
I de tilfælde, hvor et besøg som følge af patientens helbredsmæssige tilstand eller som følge af de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har den
enkelte patient – uden at der foreligger en kritisk situation – ret til at udpege 1-2
faste besøgspersoner, som kan aflægge besøg hos patienten. Hvis patienten ikke
er i stand til selv at udpege 1-2 faste besøgspersoner, kan disse om nødvendigt
udpeges af patientens nære pårørende. Beslutning om, hvorvidt de faste besøgspersoner kan aflægge besøg i det konkrete tilfælde, træffes af sygehusledelsen/
klinikledelsen under hensyntagen til de anstaltsmæssige forhold på stedet.
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De faste besøgspersoner kan aflægge besøg ved eller under indlæggelse eller
ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale under indlæggelsen
eller i forbindelse med ambulant behandling, undersøgelse eller samtale i både
akutte og elektive sammenhænge.
Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde
Sygehusledelsen/klinikledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg af ovennævnte faste besøgspersoner kan gennemføres på en
forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker
under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på
https://www.sst.dk/da/corona.
Offentliggørelse af besøgsrestriktionerne
Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør denne beslutning om midlertidige
besøgsrestriktioner på styrelsens hjemmeside.
Styrelsen har desuden orienteret Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker og anmodet foreningen om at gøre sine medlemmer bekendt med denne
beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner.
Besøgsrestriktionernes gyldighed
Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner
er gældende indtil videre og vil blive ophævet snarest muligt, jf. § 7, stk. 3, i
lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, dog
senest den 1. september 2020.
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning om midlertidige
restriktioner for besøgendes adgang til private sygehuse mv. er bekendtgørelse
nr. 823 af 9. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og
aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).
Efter § 10, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse kan styrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til private sygehuse
og klinikker, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse
af en alment farlig sygdom her i landet, eller når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19.
Forbud eller restriktioner kan omfatte fællesarealer, sengeafsnit, laboratorier
o.l., jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3. Der kan ikke fastsættes forbud mod besøg
på udearealer eller indendørs arealer, når det er nødvendigt at passere disse for
at få adgang til besøg på et udendørs areal, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 4.
Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler beslutninger om forbud eller restriktioner til det eller de berørte private sygehuse mv. Styrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 5.
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Styrelsen for Patientsikkerhed skal beslutte, at forbud eller restriktionerne ikke
omfatter besøg af nære pårørende i kritiske situationer, jf. bekendtgørelsens §
11. Kritiske situationer og nære pårørende er defineret i bekendtgørelsens § 2.
Besøg på sygehuse mv. skal altovervejende foregå på udendørs arealer, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1.
I de tilfælde, hvor et besøg som følge af patientens helbredsmæssige tilstand eller som følge af de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har den
enkelte patient, uden at der foreligger en kritisk situation, ret til at udpege 1-2
faste besøgspersoner, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2.
Sygehusledelsen/klinikledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg af ovennævnte 1-2 faste besøgspersoner kan gennemføres på en
forsvarlig måde, jf. bekendtgørelsens § 13.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juni 2020 og ophæves den 1. september
2020.
Ophævelse af forbud af 6. april 2020
Denne beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner ophæver og erstatter Styrelsen for Patientsikkerheds forbud af 6. april 2020.

Venlig hilsen

Anette Lykke Petri
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