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GENTOFTE KOMMUNE   

Bernstorffsvej 161   

  

2920 Charlottenlund 

 

Påbud til kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune om at udstede midlerti-

digt besøgsforbud for besøgendes adgang til Ordruplund Plejeboliger, Hylde-

gårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund i Gentofte Kommune 

 

 

Meddelelse af påbud 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Gen-

tofte Kommune omgående for en periode på 4 uger at fastsætte forbud mod be-

søgendes adgang til Ordruplund Plejeboliger, da det er nødvendigt for at fore-

bygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. epidemilovens § 29, stk. 1. 

 

Beboerne på plejecentret har derfor i ovennævnte periode ikke mulighed for at 

få besøg, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra 

den nærmeste pårørende til en beboer. 

 

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med 

Covid-19 på Ordruplund Plejeboliger. Således er det af afdelingssygeplejerske 

Pernille Sandholm oplyst, at der pr. 6.7.2021 1 smittet ansat.  

 

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet 

Besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer, og 

den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger 

på plejecentrets område. 

 

Idet besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at forbuddet 

også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt 

dagcentre, der ligger inde på plejecentret, og dermed benytter sig af plejecen-

trets fællesarealer. Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. 

et dagscenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsfor-buddet 

uagtet lokation af dagcentret. Hvis faciliteterne kan være åbne, vil de skulle 

kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge 

smittespredning. 

 

Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet 

Besøgsforbuddet omfatter udefrakommende personers besøg på plejecentret. 

 

Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at le-

vere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, er ikke omfattet 

af besøgsforbuddet. En beboers værge, personlige repræsentant, advokat eller 

lignende er heller ikke omfattet af besøgsforbuddet. 
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Beboere på plejecentret er ikke omfattet af besøgsforbuddet, og besøgsforbud-

det regulerer ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis be-

boernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret. 

 

Undtagelser fra besøgsforbuddet 

 

Besøg i kritiske situationer 

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer i den del af boligen, 

som beboeren selv råder over, på Ordruplund Plejeboliger. Ved en kritisk situa-

tion forstås et uopsætteligt besøg fra nære pårørende til en kritisk syg eller dø-

ende person. 

 

Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen 

person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen 

til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt 

særligt behov for besøg. 

 

Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, faste samlever, faste partnere, foræl-

dre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller pleje-

børn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighe-

derne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er 

en ægtefælle, samlever eller børn. 

 

Besøg fra den nærmeste pårørende 

Besøgsforbuddet omfatter endvidere ikke besøg i den del af boligen, som bebo-

eren selv råder over, fra den nærmeste pårørende til en beboer på Ordruplund 

Plejeboliger. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, fa-

ste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn. 

 

Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde  

Institutionsledelsen skal sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den 

nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at 

besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hen-

syntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigts-

mæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona og 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-spred-

ning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder. 

 

Meddelelse og offentliggørelse 

Kommunalbestyrelsens beslutning om besøgsforbud skal meddeles til Ordrup-

lund Plejeboliger. Endvidere bør kommunalbestyrelsen offentliggøre den på-

gældende beslutning på kommunens hjemmeside. 

 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at fastsætte forbud 

mod besøgendes adgang til Ordruplund Plejeboliger er epidemilovens § 29, stk. 

1. 

 

Efter denne bestemmelse kan styrelsen påbyde kommunalbestyrelsen for en be-

stemt periode at fastsætte forbud mod eller restriktioner for adgangen til eller 

https://www.sst.dk/da/corona
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder
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brugen af kommunale og private plejehjem mv., når det er nødvendigt for at fo-

rebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, fx Covid-19, 

jf. epidemilovens § 23, stk. 2. 

 

Styrelsen kan alene udstede påbud om besøgsforbud eller -restriktioner, såfremt 

Epidemikommissionen forinden er blevet hørt over det planlagte påbud, jf. epi-

demilovens § 29, stk. 7. 

 

Påbud om besøgsforbud eller -restriktioner skal efterprøves af styrelsen hhv. 3, 

10, 20 og 30 dage efter, at påbuddet er meddelt, for at påse, om betingelserne 

for påbuddet fortsat er opfyldt, jf. epidemilovens § 23, stk. 6. 

 

Epidemikommissionens udtalelse 

Epidemikommissionen blev ved brev af 6.7.21 hørt over det planlagte påbud. 

 

Epidemikommissionen har i den anledning udtalt, at kommissionen ikke har 

indvendinger mod det planlagte besøgsforbud. 

 

Partshøring af kommunen 

Kommunen blev ved brev af 6.7.21 partshørt over de faktiske omstændigheder, 

som ligger til grund for dette påbud. 

 

Kommunen har udtalt, at Gentofte Kommune gør indsigelse i forhold til det på-

tænkte midlertidige påbud. Indsigelsen begrundes i kommunens lave testjuste-

rede incidens, samt lavt smitteniveau i Ordrup Sogn hvor plejeboligen ligger. 

Desuden at smittepersonen er en færdigvaccineret medarbejder, der i privatregi 

har været nær kontakt. Test på 4. og 6. dag har været negativ, men medarbejde-

ren tester positiv på 8.dag og har været på arbejde i smitteperioden. Kommunen 

påpeger at det midlertidige påbud er en væsentlig stramning af hvordan kom-

muneren har skulle håndtere smitte på plejehjemmene i foråret.  

 

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at kommunens udtalelse ikke 

har betydning for, at der fastsættes besøgsforbud på Ordruplund Plejeboliger. 

Der er herved lagt vægt på, at Statens Serum Institut d. 5.7.21 har meldt ud at 

der aktuelt ikke længere skelnes mellem, om man er smittet med en almindelig 

variant eller en særlig variant, hvorfor alle smittepersoner og nære kontakter 

skal behandles ens, som værende smittet med en særlig variant.  

Samtidig har Sundhedsstyrelsen ligeledes den 05.07.21 udsendt nye retningslin-

jer for opsporing og håndtering af nære kontakter. Hermed er den generelle ud-

brudshåndtering ændret således, at der fremover opspores nære kontakter i 3. 

led hos alle, svarende til opsporingen af særlige varianter.  

 

Påbuddets gyldighed 

Dette påbud om besøgsforbud er gældende fra og med i dag og 4 uger frem til 

den 28.7.21, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed inden da ophæver på-

buddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil blive efterprøvet af styrelsen 

hhv. 3, 10, 20 og 30 dage efter, at påbuddet er meddelt. Kommunen vil blive 

orienteret om resultatet af denne efterprøvelse. 

 



 

 Side 4 

Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Der skal gen-

nemføres testrul på dag 0 og dag 7. Hvis der ikke fremkommer nye smitteper-

soner i disse test, kan påbuddet ophæves.  

Såfremt et påbud ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Pati-

entsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Øst trost@stps.dk, for dialog heraf. 

 

Klagevejledning 

Kommunen kan påklage dette påbud om besøgsforbud til Sundhedsministeriet, 

Holbergsgade 6, 1057 København K, sum@sum.dk. 

 

Endelig gør Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på, at beboere og nære 

pårørende til beboere på Ordruplund Plejeboliger kan påklage påbuddet om be-

søgsforbud og kommunens implementering heraf til Ankenævnet for Besøgsre-

striktioner, jf. epidemilovens § 61. Kommunen bør derfor oplyse beboere og 

nære pårørende om denne klageadgang. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Bente Møller 

Enhedschef 

mailto:sum@sum.dk

