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Ophævelse af påbud til Ordruplund Plejeboliger i Gentofte Kommune

Ophævelse af påbud
Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 07.07.2021 afgørelse om at påbyde 
kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune omgående at udstede midlertidigt 
forbud mod besøgendes adgang til følgende Ordruplund Plejeboliger, Hylde-
gårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund der er beliggende i kommunen, da det 
var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. jf. 
epidemiloven § 29, stk. 1:

Det fremgik af afgørelsen, at ophævelse af påbuddet ville ske så hurtigt, som 
det blev vurderet forsvarligt. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har revurderet grundlaget for iværksættelse af 
besøgsforbud i forbindelse med konkrete smitteudbrud på en institution, hvor 
det i styrelsens vurdering hidtil er indgået, om der var tale om smitte med delta-
varianten. Revurderingen skal ses i lyset af status for den generelle genåbning 
af samfundet, status for udrulningen af vaccinationsplanen, og den lempelse der 
er sket i Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende anbefalinger for færdigvacci-
nerede. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er senest opdateret, således at perso-
ner, der er færdigvaccinerede eller har været smittet med Covid-19 inden for de 
seneste 12 måneder, kan undlade at gå i selvisolation, hvis de bliver nære kon-
takter til en smittet og er asymptomatiske. Ligeledes gælder ikke længere sær-
lige retningslinjer i forhold til opsporing af delta-varianten. 

Styrelsen udsteder derfor fremadrettet ikke besøgsforbud på institutioner ved 
tilfælde af smitte hos beboere og ansatte, hvis alle beboere på institutionen er 
færdigvaccinerede, har været smittet med Covid-19 inden for de seneste 12 må-
neder eller har fået tilbudt vaccinen, men takket nej. Hvis der på institutionen er 
beboere, som ikke er vaccinerede, fordi vaccine mod Covid-19 konkret er vur-
deret kontraindiceret for beboeren, vil dette dog efter en konkret vurdering 
kunne give styrelsen anledning til at udstede besøgsforbud.

Vi har som oplyst fra Pernille Sandholm daglig leder af Plejeboligerne lagt til 
grund, at alle beboere er færdigvaccinerede, har været smittet med Covid-19 in-
den for de seneste 12 måneder eller har takket nej til vaccinen, og at der ikke er 
beboere i plejeboligerne, der ikke er vaccineret, fordi vaccinen er vurderet kon-
traindiceret for dem. 

Vi har på den baggrund vurderet, at det ikke længere er nødvendigt og propor-
tionalt at opretholde dette påbud.



Side 2

Dette påbud ophæves derfor med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der 
nu igen er adgang for besøgende til ovennævnte plejeboliger i sædvanligt om-
fang.

Det forudsættes, at man i plejeboligerne fortsat følger Sundhedsstyrelsens vej-
ledning om smitteforebyggelse, herunder bl.a. testning af beboere og medarbej-
dere i relevant omfang.

Besøg skal fortsat kunne gennemføres på en forsvarlig måde
Institutionsledelsen skal sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer 
gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensynta-
gen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæs-
sig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona og 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecen-
tre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecen-
tre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at fastsætte hen-
holdsvis ophæve midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Ordruplund 
Plejeboliger er epidemilovens § 29, stk. 1, jf. § 23, stk. 3.

Efter epidemilovens § 23, stk. 3, skal påbud efter § 29 ophæves, når det ikke 
længere er nødvendigt at opretholde påbuddet.

Venlig hilsen

Bente Møller
Enhedschef
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