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Fakta om besøg på plejehjem   
 

Påbud 

Det er kun Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan udstede påbud om besøgsrestriktioner eller 

besøgsforbud.  

Den lokale myndighed og de pågældende institutioner skal implementere restriktionerne eller 

forbuddet i henhold til den tekst, der fremgår af påbuddet. Ledelsen på fx plejecentret skal sikre, at 

besøg sker forsvarligt og ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og 

hensigtsmæssig adfærd. Ledelsen kan derfor fx opstille regler for, hvordan besøg skal afvikles, så 

der fx er sikret grundig rengøring.  

 

I hvilke situationer udsteder Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud om besøgsrestriktioner eller 

besøgsforbud?  

 

Det er en konkret sundhedsfaglig vurdering på baggrund af bl.a. følgende forhold:  

 Et højt incidenstal i en kommune (antal smittede pr. 100.000 borgere) 

 Det reelle antal smittede i kommunen (for landets små kommuner er der en særlig 

vurdering, fordi få smittede kan være årsag til et højt incidenstal) 

 Om der er spredt samfundssmitte i kommunen  

 Et konkret smitteudbrud i relation til plejecentret  

 Smitte blandt beboere og/eller personale  

 

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud retter sig kun mod pårørendes besøg på f.eks. plejecentret.  

 

Beboere på plejecentre må altid 

 Beboere må altid forlade deres hjem og besøge fx familie – uanset om plejehjemmet har 

besøgsrestriktioner eller besøgsforbud.  

 Beboere kan også altid få foretaget nødvendig behandling af fx en fodterapeut eller 

fysioterapeut. 

 

Påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud kan aldrig betyde: 

 at plejecentret eller kommunen må fastsætte lokale regler, der reelt afskærer beboere helt 

fra at få besøg 

 at plejecentret eller kommunen fastsætter regler, der er mere vidtgående end rammerne 

for besøgsrestriktioner eller besøgsforbuddet 

 at borgerne bliver forhindret i at forlade deres hjem.  

 

Besøgsrestriktioner  

Besøgsrestriktioner på et plejecenter kan omfatte: 

 Beboerne må få besøg af i alt tre pårørende, dog kun to ad gangen 

 Besøg kan finde sted i borgerens eget hjem eller i et besøgsrum  
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o Det er plejecentrets ledelse, der beslutter, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at 

gennemføre besøg i borgerens hjem. Hvis ikke kan ledelsen beslutte, at besøg evt. 

kan gennemføres i et dertil indrettet besøgsrum. 

 Beboere i kritiske situationer må gerne få besøg af flere pårørende. Dette gælder for:  

o Et uopsætteligt besøg til en kritisk syg eller døende person  

o Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en borger med en sådan kognitiv 

funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet 

med besøgsrestriktionerne. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil 

ikke alene være afgørende. 

 

Besøgsforbud  

Et besøgsforbud betyder: 

 Beboere kan få besøg af én nærmeste pårørende i egen bolig  

 Beboere i kritiske situationer må gerne få besøg af flere pårørende. Dette gælder for:  

o Et uopsætteligt besøg til en kritisk syg eller døende person  

o Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en borger med en sådan kognitiv 

funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet 

med besøgsrestriktionerne. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil 

ikke alene være afgørende. 

 

Juleaften og nytårsaften 

For at sikre at plejehjemsbeboerne har mulighed for at fejre jule- og nytårsaften sammen på 

plejehjem, er der i forsamlingsbekendtgørelsen indført en særlig undtagelse til 

forsamlingsforbuddet på 10 personer.  

Undtagelsen betyder, at der må være op til 50 beboere til stede på samme sted samtidig ved 

interne arrangementer på plejehjemmene. Personalet tæller ikke med i de 50 personer. Pårørende 

kan ikke deltage. Undtagelsen gælder den 24. og 31. december 2020. 

Selvom der må være op til 50 beboere, bør arrangementerne afholdes med udgangspunkt i 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Arrangementerne bør bl.a. deles op i mindre grupper med maks. 

10 personer, og man bør undgå, at beboerne mødes på tværs af grupperne.  

 

 

 

 

 


