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NOTAT 

 

Orientering til aktører mf fredag d 20 marts 

Hermed endnu en opsamling på udvalgte materialer sendt til kommunerne, 

som KL finder relevant at videreformidle. Det vedrører: 

 

• Udsatte og sårbare børn og unge 

• Besøgsrestriktioner 

• Værnemidler 

• Udsendte materialer fra Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og ældre-

ministeriet. 

  

 
 Særligt fokus på udsatte og sårbare børn og unge  
Kommunerne har et stort ansvar for at sikre de udsatte børn og unge de 
bedste rammer- også i denne periode. Det gælder både børn og unge i spe-
cialtilbud, og børn og unge, der af andre grunde har behov for særlig støtte 
eller opmærksomhed. Betydningen af kommunernes fokus på de udsatte og 
sårbare børn og unge blev også belyst i en fælles pressemeddelelse med 
børne- og undervisningsminister Pernille Rosen-krantz-Thiel, social- og in-
denrigsminister Astrid Krag og KL-formand, Jacob Bundsgaard. Læs presse-
meddelelsen her:  
 
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/marts/regering-og-kommuner-vi-skal-
passe-godt-paa-boern-med-problemer-i-hjemmet/    
 
Besøgsrestriktioner  
Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af bekendtgørelse nr. 215 
udstedt et påbud til alle landets kommunalbestyrelser om at udstede forbud 
mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale 
og private bosteder mv. KL har været i kontakt med ministeriet, med henblik 
på yderligere præcisering af hvilke områder og tilbud der er omfattet, og for-
venter en opdatering.  
 
Bekendtgørelse nr. 215 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem 
og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (CO-
VID-19): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213463  
 
Link til brev udsendt til samtlige kommunalbestyrelser  

 

https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-be-

soeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/~/me-

dia/47E3BE4B407C4107A9A9A5B2A2C8374E.ashx  

 
Værnemidler til private botilbud og plejecentre  
KL har I brev af 18. marts fra lægemiddelstyrelsen sendt til de lageransvar-
lige i kommunerne skrevet, at KL finder det hensigtsmæssigt at private leve-
randører af hhv. servicelovs- og sundhedslovsydelser indgår på lige fod med 
kommunale institutioner, så bopælskommunen (hvor tilbuddet er beliggende) 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/marts/regering-og-kommuner-vi-skal-passe-godt-paa-boern-med-problemer-i-hjemmet/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/marts/regering-og-kommuner-vi-skal-passe-godt-paa-boern-med-problemer-i-hjemmet/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213463
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-be-soeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/~/me-dia/47E3BE4B407C4107A9A9A5B2A2C8374E.ashx
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-be-soeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/~/me-dia/47E3BE4B407C4107A9A9A5B2A2C8374E.ashx
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-be-soeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/~/me-dia/47E3BE4B407C4107A9A9A5B2A2C8374E.ashx


Dato: 20. marts 2020 

 

Side 2 af 2 

 

 

er ansvarlig for fordeling og forsyning af værnemidler til alle institutioner, pri-
vate såvel som offentlige af hensyn til patientstikkerheden.  
 
Dette begrundes i, at leverandører er blevet instrueret i kun at levere værne-
midler til Regionen – til videre distribution til kommunerne. Det er altså ikke 
selv muligt for private tilbud at rekvirere hos leverandørerne.  
 
Dette gælder kun de særlige værnemidler, der skal anvendes ved mistænkt 
eller påvist COVID-19. De private tilbud forventes selv i forvejen at være for-
synet med f.eks. almindelige engangshandsker.  
Vedrørende evt. betaling anbefaler KL, at denne afventer en mindre akut pe-
riode.  
 
Bekendtgørelser på sundhedsområdet, der også er relevante for social-
området  
Det er vigtigt at være opmærksom på, at bekendtgørelserne fra Sundheds-
og Ældreministeriet også gælder for socialområdet og herunder bl.a. botil-
bud og almene plejeboliger for personer med handicap, når/hvis beboere på 
sociale botilbud mv. bliver syge af Covid-19.  
 
Det drejer sig bl.a. om følgende bekendtgørelser:  
 
Bekendtgørelsen nr. 214 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og 
tvangsmæssig behandling m.v. giver Styrelsen for Patientsikkerhed mulig-
hed for at tvangsindlægge, isolere og/eller tvangsbehandle borgere, som er 
syge, herunder med bistand fra politiet om nødvendigt.  
 
Bekendtgørelsen nr. 214 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og 
tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smit-
somme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af 
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  
 
Bekendtgørelse nr. 219 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at træffe af-
gørelse om at fravige trufne afgørelser efter servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 
86, når det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede 
pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med håndteringen 
af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).  

 

Bekendtgørelse nr. 219 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og 

ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 

(COVID-19) 

 
./. Gode spørgsmål til bekendtgørelserne bredt  
Sundheds og ældreministeriet har udsendt en samling af forståelige svar på 
ofte stillede spørgsmål. Se svarene her: https://selveje.dk/media/1429/0319-
spoergsmaal-og-svar-fra-sundheds-og-aeldreministeriet.pdf   
 
./. Spørgsmål fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende socialt ud-
satte og mennesker med handicap  

 

Social- og Indenrigsministeriet har sendt 58 spørgsmål til Sundhedsstyrelsen 

angående socialt udsatte grupper og mennesker med handicap og COVID- 

19. Sundhedsstyrelsen har besvaret disse spørgsmål med afsnit i eksiste-

rende retningslinjer, anbefalinger og notater omkring håndteringen af COVID 

19. Se svarene – klik her. 
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