
Skanderborg, den  24. april 2020

Fortsat besøgsstop på bosteder
Kære Pårørende og Værger i Sølund
 
Lige nu er der en livlig debat i medierne om besøgsreglerne på plejehjem. Det kan, 
helt forståeligt, skabe tvivl om hvorvidt det også er blevet tilladt at besøge bosteder, 
nå blot besøget foregår udenfor. Dette er desværre ikke tilfældet – det er fortsat 
ikke tilladt at aflægge besøg hos beboere på bosteder, med mindre der er tale om 
en kritisk situation.
 
Pr. 4 april 2020 skete der en juridisk sondring mellem plejehjem og botilbud. Ind til 
denne dato havde de 2 tilbudstyper sammen regelsæt vedr. besøgspåbud. Men 4. 
april fik landets bosteder deres egen bekendtgørelse. Den kan I finde i sin fulde 
længde her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/372. Som det fremgår af § 
4, gælder påbuddet også udenfor, fællesarealer og egen bolig.
 
Bekendtgørelsen vedr. plejehjem giver derimod kommunalbestyrelsen hjemmel til, 
at træffe beslutning om hvorvidt den enkelte kommune vil tillade besøg udenfor og i 
hvilken form. Det er er dette debatten i medierne handler om.
 
Derfor skal vi holde ud lidt endnu. Så snart der sker ændringer vedr. bosteder vil de 
blive iværksat. Men indtil det sker, gælder det vedhæftede dokument fortsat.
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at siger jer en STOR tak. Tak fordi I hjælper os 
med leve op til de gældende regler og dermed reducerer smitterisikoen. Men også 
en stor tak for alle de ting I gør – både for beboerne, medarbejderne og lederne. 
Alle jeres hilsner og initiativer på afstand er en uvurderlig kilde til, at at vi fastholder 
vores engagement og alle vores nye vaner. Senest har Pårørendeforeningen sendt 
blomster til hele organisationen – den opbakning er meget meget betydningsfuld. 
Jeg ved, det at være adskilt fra jeres pårørende kræver meget af jer. Derfor er 
glæden stor, når I sender en hilsen til Sølunds medarbejdere og ledere eller på 
andre måder tilkendegiver jeres støtte.
 
Med ønsket om en god weekend
Anne-Marie Kruse
Landsbyleder for Landsbyen Sølund
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