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Vedr. retningslinjer for besøg og øget aktivitet på socialområdet  

 
Sundhedsstyrelsen er blevet bedt om at komme med retningslinjer for besøg på 
bosteder og andre institutioner på socialområdet, samt give sundhedsfaglige ret-
ningslinjer for en række andre områder og aktiviteter, hvor man ønsker at øge 
aktiviteten på socialområdet som led i den generelle genåbning af samfundet. 
 
Sundhedsstyrelsen har ikke mulighed for at give udtømmende og detaljerede 
anvisninger for alle situationer, sektorer og erhverv i den kommende genåb-
ning. Sundhedsstyrelsen vil således forsøge at udarbejde rammesættende og ge-
nerelle anbefalinger, med en række eksempler, som kan gøre de generelle anbe-
falinger handlingsanvisende og anvendelig ift. at blive uddybet og målrettet på 
forskellige sektorområder på basis af den faglige viden på områderne. 
 
Følgende retningslinjer og anbefalinger vil især være relevante: 
 

 COVID-19: Forebyggelse af smittespredning. I dokumentet samles 
en række generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. 
Anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko, herunder også særlige 
forhold hvor der bør følges et forsigtighedsprincip.  
 

 Personer i særlig risiko. Sundhedsstyrelsens afdækning af den eksiste-
rende viden om COVID-19 og en opdateret liste over, hvilke tilstande 
eller sygdomme, der kan betragtes at medføre en øget risiko for et lang-
strakt eller alvorligt sygdomsforløb, samt anbefalinger for personer med 
sygdomme eller tilstande, der medfører en øget risiko. 
 

 Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg 
på plejecentre. Retningslinjerne giver anbefalinger til, hvordan besøg 
på plejecentre kan planlægges og organiseres på baggrund af sundheds-
faglige anbefalinger med henblik på at forebygge og begrænse smitte 
med COVID-19. 
 

Derudover er Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, 
central, da den sætter den overordnede ramme for sundhedsvæsnet håndtering 
af COVID-19, herunder visitation og henvisning til vurdering og test, forløb og 
håndtering af patienter med COVID-19 mv. I retningslinje fremgår det fx, at 
der er adgang til test for personale der arbejder med socialt udsatte, samt vedr. 



 

 Side 2 

vurdering af borgere p� fx kommunale bosteder, herberger og lukkede instituti-
oner på socialområdet, ved mistanke om COVID-19 og efterfølgende smitteop-
sporing.      
 
Endelig kan det bemærkes, at der er udarbejdet to vejledninger om forebyg-
gelse af spredning af COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner 
og i hjemmeplejen, der også kan være relevante for det videre arbejde med at 
give sektorspecifikke retningslinjer.  
 
De forskellige anbefalingerne kan bidrage til at finde konkrete løsninger inden-
for de enkelte sektorer, med udgangspunkt i anbefalingerne om forebyggelse af 
smittespredning, samt hvem der er i særlig risiko for alvorlige forløb.   
 
Anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko, herunder også særlige forhold 
hvor der bør følges et forsigtighedsprincip. Anbefalinger skal således ses som 
faglige sigtelinjer, der skal implementeres indenfor gældende love og regler, og 
i takt med den faseopdelte og gradvise åbning, der besluttes politisk. Der kan 
derfor i de generelle retningslinjer for forebyggelse af smittespredning være an-
givet aktiviteter, som ikke aktuelt er mulige. 
 
Sundhedsstyrelsen stiller sig gerne til rådighed ift. rådgivning af Social- og In-
denrigsministeriet i jeres arbejde med at udvikle sektorspecifikke rammer og 
retningslinjer.  
 
Anbefalinger og retningslinjer kan alle findes på Sundhedsstyrelsens hjemme-
side www.sst.dk/corona. 
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