
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orientering om nye regler vedrørende besøgendes 
adgang til kommunale og private bosteder mv.   

 
Kære pårørende 
 
Der er den 4. april kommet revideret bekendtgørelse fra Social- 
og Indenrigsministeriet, som medfører ændringer i regler og 
rammer for besøgendes adgang til kommunale og private 
bosteder mv.   
 
 
Hvad er de nye regler? 
Det midlertidige stop for besøg gælder nu også på udearealer 
herunder den terrasse, som hører til den enkeltes lejlighed. Det 
nuværende stop for besøg på fællesarealer og i beboernes egne 
boliger gælder fortsat. 
 
I situationer hvor besøg vurderes strengt nødvendige, kan du 
som forælder eller anden nær pårørende få mulighed for at 
besøge en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse. Det 
kræver, at din pårørende mangler evnen til at forstå og acceptere 
formålet med besøgsstoppet, og der som følge heraf opstår en 
kritisk situation, hvor din pårørende har et helt særligt behov for 
besøg.  
 
Det er botilbuddets ledelse, der vurderer og beslutter, om der er 
tale om en for borgeren kritisk situation, som nødvendiggør et 
besøg. Ledelsen træffer beslutningen på baggrund af en konkret 
individuel vurdering af situationen, kendskabet til beboeren og 
dennes forhold til forældre og nære pårørende. 
 
Eventuelle besøg skal ske på en forsvarlig måde, hvor du følger 
personalets instruktioner og i videst muligt omfang begrænser 
din færden på det enkelte plejecenter eller botilbud.  
 
 
Andre muligheder for at holde kontakten 
Vi opfordrer fortsat til, at du følger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger og bruger telefon, videochats eller sociale medier til 
at holde kontakten, samt at du sammen med ledelsen på det 
enkelte plejehjem eller botilbud afklarer, hvordan det kunne 
foregå i forhold til din pårørende.  

Til pårørende på handicap og socialpsykiatriområdet. 
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Lis Kaastrup 

 

 

Telefontider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 

Åbningstider 

Man – ons: 10.00 – 13.00 

Tor: 10.00 – 17.00 

Fre: 10.00 – 13.00 

 

 
 

 

Ældre og Handicap 

Ældre og Handicap 

Skanderborg Fælled 1 

8660 Skanderborg 

 

www.skanderborg.dk 
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Vi tager kontakt til pårørende, hvis en beboer bliver syg 
I de tilfælde hvor en beboer bliver syg, vil det enkelte plejecenter eller botilbud tage kontakt til 
de pårørende. 
 

Vil du læse mere om besøgsstop 
Yderligere information om baggrunden for besøgsstoppet kan læses på Social- og 
Indenrigsministeriet hjemmeside – www.sim.dk (informationen ligger den 5. april under 
”Nyheder”)  

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lis Kaastrup 
Koncernchef for Ældre og Handicap 
 

http://www.sim.dk/

