
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret FAQ om besøgsforbud på anbringelsessteder 

Er anbringelsessteder for børn og unge omfattet af reglerne om 
besøgsforbud? 

Nogle typer af anbringelsessteder for børn og unge er omfattet af reglerne om 

besøgsforbud i bekendtgørelse nr. 372 af 4. april 2020 om midlertidigt forbud mod 

besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med 

håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).  

På anbringelsesområdet gælder reglerne om besøgsforbud: 

• Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, 

nr. 5, i lov om social service. 

• Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service. 

• Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis 

lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og 

særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.  

Plejefamilier og pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med 

kostafdeling er ikke omfattet af reglerne om besøgsforbud. 

Besøgsforbuddet gælder desuden ikke i kritiske situationer. 

Ved kritiske situationer forstås i forhold til anbragte børn og unge efter 

bekendtgørelsens § 2 forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn eller en 

ung under 18 år. Der er dermed ikke krav om, at besøget skal være uopsætteligt, når 

det gælder forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et anbragt barn eller en 

anbragt ung.  

Anbringelsesstedet skal dog samtidig også være opmærksom på, om den anbringende 

kommune har truffet afgørelse om begrænsninger i barnets eller den unges samvær og 

kontakt med familie og netværk efter § 71 i lov om social service, eller om samværet 

midlertidigt udøves på anden måde, f.eks. ved elektronisk kommunikation eller 

suspenderes efter § 6 i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020. Disse afgørelser står 

stadig ved magt. 

Besøgene gennemføres efter anvisning fra anbringelsesstedets ledelse og under 

hensyntagen til anbringelsesstedets personale og de øvrige anbragte børn og unge, jf. 

reglerne i bekendtgørelsens § 5, stk. 2. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i 

den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. 
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Det er således vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Der kan læses mere om reglerne og herunder bl.a. om definition af nære pårørende i 

ministeriets orienteringsskrivelse af 5. april 2020 [indsæt link] 

Spørgsmål til påbuddet kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hotlinen kan 

kontaktes på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22. 
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