Kommunalbestyrelsen

REFERAT
Sted:

livestream

Dato:

Mandag den 4. maj 2020

Start kl.:

18:00

Slut kl.:

19:00

Medlemmer:

Carsten Rasmussen (A)
(Formand)

Laith Wafiq (F) (Medlem)
Ole Blickfeldt (O) (Medlem)

Leif V. Nielsen (A) (Medlem)

Steen Hansen (O) (Medlem)

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Lotte Greve (V) (Medlem)

(Medlem)
Martin Stokholm (A) (Medlem)

Carsten Helles Rasmussen (V)
(Medlem)

Burak Ulrik Ulucan (A) (Medlem) Christian Fjeldsted Andersen (V)
Connie B. Jensen (A) (Medlem)
Thomas Bisgaard (B) (Medlem)

Jens K. Jensen (V) (Medlem)

Dorte Kiilerich (C) (Medlem)

Tina Mandrup (V) (Medlem)

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Flemming Damgaard Larsen (V)

(Medlem)

(Medlem)

Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Line Holm Jacobsen (V) (Medlem)

Marinus Bastian Meiner (F)

Ivan Mott (Ø) (Medlem)

(Medlem)
Christian Plank (F) (Medlem)

Fraværende:

(Medlem)

Erik Rønnenkamp Holst
(Løsgænger) (Medlem)

Claus Jørgensen (F) (Medlem)

Inger Marie Vynne (Sekretær)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Laith Wafiq (F)

Indholdsfortegnelse
1.

KB - Godkendelse af dagsorden ......................................................................1

2.

KB - Besøg på plejecentrenes udearealer .......................................................2

3.

KB - Godkendelse af referat ............................................................................5

Lejre Kommune
Kommunalbestyrelsen

1.

04-05-2020

KB - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 04-05-2020
Godkendt.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Laith Wafiq (F)
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Resumé
Der er den 1. maj 2020 indgået en politisk aftale om, hvordan ældre beboere på
plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af familie og nære
pårørende inden for de nuværende rammer.
Der er fortsat besøgsforbud på plejecentrenes indendørs fællesarealer og i beboernes
egen bolig.
I denne sag fremlægges forslag til lokale retningslinjer for besøg på plejecentrenes
udearealer.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at det besluttes om der åbnes for besøg på udearealer ved plejecentre og
Grønnehave (midlertidige pladser)
2. at besøg i givet fald gennemføres ud fra de i sagen og bilag 1 beskrevne
retningslinjer

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 04-05-2020
Besluttet at der åbnes for besøg på udearealer ved plejecentrene og Grønnehave, og at
besøg gennemføres efter de retningslinjer, som fremgår af bilag 1.
Ivan Mott (Ø) kunne ikke følge indstillingen, da han ikke ønsker at åbne for besøg før de
centrale retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen foreligger.
Afbud:
Burak Ulrik Ulucan (A)
Laith Wafiq (F)

Sagsfremstilling
I forbindelse med udbredelsen af COVID-19 besluttede Folketinget i marts ved lov at
udstede et forbud og restriktioner for pårørendes besøg og adgang på offentlige og
private plejehjem samt i plejeboliger.
På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed hhv. den 18. marts og 6. april
påbudt kommunerne, at de skal udstede et midlertidigt forbud mod besøg på
kommunens plejecentre.
Det fremgik af påbuddet, at forbuddet skulle omfatte både fællesarealer og den del af
boligen, som beboeren selv råder over. Forbuddet kunne også omfatte udearealer, som
ligger på plejecentrenes område.
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I Sundhedsstyrelsens vejledning af 8. april 2020 fremgik det, at besøgsrestriktioner for
plejehjem ”gælder både fællesarealer, udearealer og den del af boligen, som borger selv
råder over”.
På den baggrund har Lejre Kommune og landets mange andre kommuner opretholdt
besøgsforbud på såvel inde- som udearealer på plejecentrene.
Sundhedsstyrelsen har den 24. april 2020 erkendt, at deres vejledning har været forkert.
Det er nu blevet præciseret, at besøgsrestriktionerne ikke gælder udearealer. Det er
kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der også skal være besøgsrestriktioner på
udearealer. https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdateret-vejledning-forforebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder-og-andre-inst
Der er den 1. maj 2020 indgået en politisk aftale om, hvordan ældre beboere på
plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af familie og nære
pårørende inden for de nuværende rammer. Der henvises i aftalen til at
sundhedsmyndighederne vil udarbejde nærmere retningslinjer for dette. Retningslinjerne
er i skrivende stund ikke modtaget.
Indendørsarealer:
Der er fortsat besøgsforbud på plejecentrenes indendørs fællesarealer og i beboernes
egen bolig.
Besøgsforbuddet på plejecentrenes indendørs arealer omfatter ikke besøg i en kritisk
situation, dvs. ved uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller en
døende person eller ved besøg hos en beboer, som mangler evnen til at forstå og
acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for
besøg.
Ved besøg i kritiske situationer er kommunen forpligtet til at sørge for, at besøget kan
gennemføres på en forsvarlig måde.
Besøg i kritiske situationer er hidtil blevet afviklet i overensstemmelse med retningslinjer
fra Sundhedsstyrelsen.
Udearealer:
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om forbud eller restriktioner for besøg også
skal gælde udearealer. Såfremt der tillades besøg på udearealer, skal det sikres, at
besøgene gennemføres på forsvarlig vis.
Det foreslås derfor, at der åbnes for besøg på plejecentrenes udearealer under
kontrollerede rammer, som er beskrevet i vedlagte bilag. Der er tale om fælles
retningslinjer, som gælder for alle 3 plejecentre, og som udmøntes lokalt under
hensyntagen til plejecentrenes fysiske rammer.
Af retningslinjerne fremgår bl.a., at besøgene skal kunne gennemføres under ordentlige
vilkår for såvel beboerne på plejecentre som besøgende og personale, og at der derfor
skal opstilles telte ved alle tre plejecentre.
Politiske forhandlinger om besøg på plejehjem m.v.
Den 1. maj 2020 er et bredt flertal af Folketingets partier, jfr. Ovenfor, blevet enige om
rammerne for hvordan ældre beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, kan
få besøg af familie og nære pårørende inden for de nuværende rammer. Sundhed- og
ældreministeriets artikel herom er vedlagt som bilag 2.
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Det fremgår af aftalen, at Sundhedsstyrelsen skal udarbejde klare retningslinjer om
besøg på udearealer på plejehjem m.v. Kommunerne skal sikre, at alle beboere får
mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer, når
Sundhedsstyrelsens retningslinjer foreligger, med mindre helt særlige forhold taler imod.
Med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed
et katalog med konkrete beskrivelser af, hvilke fysiske rammer, der skal være til stede
for at få besøg indendørs og udendørs. Det kan fx være opsætning og indretning af
besøgspavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikkesmittede beboere muligt under nødvendigt hensyntagen til sundhedsfaglig sikkerhed for
alle.
Som nævnt ovenfor foreligger retningslinjerne ikke i skrivende stund. Hvis de modtages
inden Kommunalbestyrelsens møde vil de blive eftersendt dagsordenen. Hvis de
modtages efter Kommunalbestyrelsens eventuelle godkendelse af lokale retningslinjer for
besøg på udearealer vil administrationen vurdere, om sundhedsmyndighedernes
retningslinjer for besøg kræver ændringer i de lokale retningslinjer, og de lokale
retningslinjer vil blive justeret herefter.

Bilag:
1 Åben Besøg på Plejecentre Lejre kommune samlet skriv 01.05.20 (2).docx
2 Åben Bilag 2 - Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med
COVID-19.pdf
3 Åben Bekendtgørelse 371 om besøgsrestriktioner
4 Åben Påbud af 18. marts.pdf
5 Åben Påbud af 6. april.pdf
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