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Lempelse af besøgsrestriktioner
D. 18. marts blev der på påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt midlertidigt besøgsforbud på
offentlige hospitaler mv. med henblik på at afbøde konsekvenserne af COVID-19-udbruddet og beskytte udsatte borgere mod smitte. Påbuddet bygger på ”Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på
plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering
af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”.
Bekendtgørelsen er nu revideret med ikrafttrædelse d. 11. juni med henblik på at lempe besøgsrestriktionerne og iværksætte en forsigtig genåbning for besøgende.

På baggrund af den nye bekendtgørelse samt rammepapir gælder følgende:
-

Der er ikke længere forbud mod besøg på udendørsarealer eller indendørsarealer, når det er
nødvendigt at passere for at få adgang til et udendørsareal. Besøg skal altovervejende ske
udendørs.

-

Hvis besøg som følge af patientens helbredsmæssige tilstand eller de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har patienten ret til at udpege 1-2 faste besøgspersoner.

-

Patienter, der skal til ambulant behandling, kan medbringe 1-2 ledsagere til hospitalet.

-

Beslutning, om hvorvidt der i den konkrete situation kan aflægges besøg eller ske ledsagelse,
træffes af ledelsen under hensyntagen til de anstaltsmæssige forhold på stedet samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Sundhedsstyrelsen anbefalinger skal sikres både ved indendørs og udendørs besøg.

-

Hospitalerne har ansvar for, at besøg sker på en forsvarlig måde, hvor smittespredning begrænses mest muligt. Der skal derfor sikres fokus på 1) isolation af personer med symptomer
2) hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter og 3) kontaktreduktion med fokus på afstand og barrierer mellem personer og varighed af kontakt.

-

Kritiske situationer er fortsat undtaget af besøgsrestriktionerne.

-

Pårørende kan forud for besøg lade sig teste for COVID-19. Pårørende, der ønsker test, kan
selv booke tid på www.coronaproever.dk.

-

Ledelsen skal planlægge genåbningen af besøg, herunder i forhold til registrering af besøgspersoner, en rimelig varighed af besøg, værdig og rolig afvikling af besøg, tilgængelighed af
håndsprit og evt. værnemidler, minimering af tæt kontakt mellem besøgende, personale og
øvrige beboere, indretning af besøgsområder, adfærd og hygiejne osv.
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