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Balancen mellem borgerens behov for besøg og smitterisiko
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Tiltag for at 
begrænse 

smittespredning

Borgerens behov 
for at bibeholde 

sit sociale liv

Nærvær

Selvbestemmelse

Relationer

Besøgsrestriktioner

Besøgsforbud

• Tiltag skal kun være de mest 
nødvendige for at begrænse smitte

• Der skal være proportionalitet 
mellem tiltag for at begrænse 
smittespredning i en sårbar gruppe 
og borgerens mulighed for at 
bibeholde relationer

• Uanset omfanget af tiltag skal der 
tages hensyn til borgerens behov 
for selvbestemmelse og nærvær 
med sine pårørende



Forhold som indgår i STPS´s vurdering
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• Incidenser – dvs. antal smittede pr. 100.000 borgere

• Særlig vurdering af det reelle antal smittede i små kommuner

• Udbredt samfundssmitte kontra få ramte familier eller områder

• Smitte blandt beboere på plejehjem

• Andre særlige forhold
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Hvad kan I selv gøre?

Besøgsrestriktioner

Besøgsforbud
Styrelsen for 

Patientsikkerhed

For hele kommuner
eller
For specifikke plejehjem



11. december 2020

Vær opmærksom på…

•at borgeren altid må forlade sin egen bolig

•at det kun er Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan give 
påbud om, at kommunen skal indføre besøgsrestriktioner 
eller besøgsforbud*
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*Begge dele ophæves hurtigst muligt



Hvad kan I selv gøre?: Besøg på forsvarlig vis
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I må gerne 
- hvis der er et nødvendigt og sagligt grundlag for det og med fokus på borgerens ret til familieliv:*

• reducere fælles kontaktpunkter
• fjerne ekstra møbler
• bede pårørende aftale tid for besøg
• have faste tider for besøg
• fordele besøg over hele dagen

*Gælder både indendørs og udendørs
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• sørge for ekstra hygiejne, håndsprit, værnemidler mv.
• reducere fællesspisning
• undgå, at besøgene opholder sig i fællesrum, træningsrum 

eller køkken
• supplere med bedre muligheder  for virtuelle besøg
• vejlede i forhold til gældende retningslinjer



Hvad kan I selv gøre?: Besøg på forsvarlig vis
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I må ikke*

• indføre begrænsede besøgstider, der reelt udelukker pårørende fra besøg
• forhindre borger i at gå ud
• forlange særlige foranstaltninger som test efter udgang

• *Gælder både indendørs og udendørs
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Se ‘Inspirationskatalog om besøg udendørs på plejecentre’
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Se Sundhedsstyrelsens
retningslinjer om smitteforebyggelse



Når Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud om 
besøgsrestriktioner
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- Gælder kun indendørs og kan omfatte fællesarealer og borgerens egen bolig

Vær opmærksom på:
• Der er tale om begrænsning af besøg, ikke afskæring af besøg
• En borger kan altid forlade sin bolig/plejecenter
• Det er lokale forhold, der definerer hvilke tiltag, men man må ikke 

udelukke nogle grupper ved sine tiltag 
Tiltag kan være tidsbegrænsning, tidsbestilling og ekstra hygiejne

Det enkelte plejecenter har ansvaret for at overholde restriktioner ud fra de lokale forhold
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Fra den 15. november 2020 kan Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen 
om midlertidige besøgsrestriktioner udvides til omfatte, at beboerne kan modtage besøg i et 
dertil indrettet besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende ud over nærmeste pårørende. 
Der kan dog kun modtages besøg af to personer ad gangen.

Besøgsrum

11. december 2020

Nye retningslinjer
15. november 2020
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Når Styrelsen for Patientsikkerhed giver påbud om 
besøgsforbud
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- Gælder både inde og ude

Det enkelte plejecenter har ansvaret for at overholde forbud ud fra de lokale forhold

Vær opmærksom på:
• Alle borgere må få besøg af én navngiven pårørende

• Borgere i kritiske situationer må få besøg af flere.

• Borgere med funktionsnedsættelse som demens kan få mulighed 
for at få besøg af flere, efter en konkret vurdering af ledelsen. 

• En borger kan altid forlade sin bolig/plejecentret
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Kommunikation er vigtig
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Informer både borgere og pårørende om tiltag og begrundelsen herfor

I kan henvise både borgere og pårørende til kommunens hjemmeside. 
Det er et krav, at kommunen har opdateret information på sin 
hjemmeside
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Ved behov for yderligere information
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Et plejecenter kan kontakte sin kommune

Kommunen kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed
Hotline for myndigheder

Tlf.: 70 20 02 66
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• Må en borger få besøg af sin præst?

• Må en pårørende hente borgeren – hvis borgeren sidder i kørestol – for at 
vedkommende kan forlade plejecentret?

• Hvornår er en person med demenssygdom omfattet af bestemmelsen om kritiske 
situationer?

Tidligere spørgsmål til Styrelsen for Patientsikkerhed

11. december 202015



Retningslinjer og andre materialer til ledere og ansatte i sundheds- og ældresektoren.
https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

For mere information

11. december 202016

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren
https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren
https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren
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Spørgsmål?
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Tak!
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