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Information til kommunerne om offentliggørelse af forbud
mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem
mv.
Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder kommunerne om enten at udstede besøgsrestriktioner eller besøgsforbud i de tilfælde, hvor vi vurderer, at det er
nødvendigt for at minimere risikoen for smitte blandt ældre og sårbare 1.
Når styrelsen udsteder påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud i en
enkelt plejeenhed eller i en hel kommune, er det naturligvis vigtigt, at borgere og pårørende har mulighed for at få overblik over, hvad der gælder på
deres plejecenter og i deres kommune.
Kommunerne skal derfor gøre information om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud tilgængelig på deres hjemmeside 2. Det skal eksempelvis fremgå,
at et forbud eller restriktioner ikke omfatter besøg i kritiske situationer eller
besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer 3. Der kan ligeledes være
yderligere undtagelser, når der er tale om restriktioner, eksempel mulighed
for besøg på stedets udearealer. Ligesom det er vigtigt at bemærke, at en beboers mulighed for eller ret til at forlade et plejecenter ikke bliver påvirket af
hverken restriktioner eller forbud mod besøg.
Styrelsen gør også kommunerne opmærksom på denne forpligtelse, når styrelsen udsteder et påbud om, at kommunen skal udstede besøgsrestriktioner
eller besøgsforbud. Styrelsen opfordrer derfor kommunerne til at tjekke deres hjemmeside med henblik at sikre, at kommunerne overholder forpligtelsen til at offentliggøre både forbud eller restriktioner og også undtagelserne
hertil.
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at vi har et overblik over de udstedte påbud om besøgsrestriktioner og besøgspåbud på vores hjemmeside, der bliver
opdateret tirsdag og fredag eftermiddag: https://stps.dk/da/sundhedsfare-ogberedskab/besoegsrestriktioner/
§ 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1030 af 27. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem,
plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering
af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
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§ 6, stk. 4, 2. pkt. i samme bekendtgørelse
3
§ 7 i samme bekendtgørelse
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