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Orientering til LOS, Selveje Danmark, Dansk 
Erhverv, Dansk Industri, Socialtilsynene og FADD 
(Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge)

KL har i denne skrivelse samlet bekendtgørelser og vejledninger sendt til 
Kommunerne de seneste 24 timer. Skrivelsen er opdelt i: 

 Materialer relateret til bekendtgørelser mm.
 Vejledninger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 
 Hotlines 

Materialer relateret til bekendtgørelser mm.

Bekendtgørelse om håndtering af COVID-19 på socialområdet

Social- og Indenrigsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, gældende fra 
18. marts 2020, om håndtering af COVID-19 på socialområdet. Ministeriet 
har sendt bekendtgørelsen sammen med en uddybende 
orienteringsskrivelse til alle kommuner. 

Links til bekendtgørelse og orienteringsskrivelse:

 Bekendtgørelse om mulighed for midlertidige fravigelse af 
forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det 
offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213488

 Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213506 

Bekendtgørelse om håndtering af COVID-19 på sundheds- og 
ældreområdet – gælder også socialområdet

Sundheds- og ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse, gældende fra 
18. marts 2020, om håndtering af COVID-19 på sundheds-og ældreområdet.

Links til bekendtgørelser, der har direkte kommunal betydning:

 Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og 
ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 
2019 (COVID-19): 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213473

 Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem 
og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213488
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213506
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213473
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2019 (COVID-19): 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213463

For uddybning vedrørende sidstnævnte læs her: 

https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-
besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/

Link til bekendtgørelse, der har indirekte kommunal betydning:
 Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og 

tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod 
smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med 
håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19): 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213454 

Denne giver hjemmel til undersøgelse, isolation, behandling mv. med tvang 
– dvs. ikke direkte kommunal betydning. Men i det omfang den bringes i 
anvendelse fx over for en borger, som får hjemmepleje eller lignende, så får 
den indirekte kommunal betydning.

KL er oplyst om, at der senere følger Q&A vedrørende bekendtgørelserne 
fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelse og om nødpasning i forbindelse med håndtering af 
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort bekendtgørelsen om 
lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse 
med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) gældende fra 18. 
marts 2020

Link til bekendtgørelse:
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

Ministeriet vejleder løbende via opdatering af spørgsmål og svar på 
hjemmesiden. Se her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

KL gør opmærksom på, at personale ansat i private tilbud der er en vital 
funktion, er målgruppe for nødpasning.  

Vejledninger og anbefalinger

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen til frontpersonale uden for 
sundhedssektoren

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning til politi og andet 
frontpersonale uden for sundhedssektoren. 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-politi-og-andet-
frontpersonale-uden-for-sundhedssektoren-forholde-sig-til-haandtering

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213463
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213454
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-politi-og-andet-frontpersonale-uden-for-sundhedssektoren-forholde-sig-til-haandtering
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-politi-og-andet-frontpersonale-uden-for-sundhedssektoren-forholde-sig-til-haandtering
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Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personale på bosteder

Anbefalinger til personale på bosteder med borgere der har fået påvist eller 
mistænkt for COVOD19  

https://www.kl.dk/media/23719/sundhedsstyrelsens-anbefalinger-til-
personale-paa-bosteder-af-13-marts.pdf

Hotlines

Hotline for socialfaglige spørgsmål

Socialstyrelsen har oprettet en hotline, hvor kommuner, sociale tilbud og 
organisationer kan få socialfaglig vejledning om forebyggelse og håndtering 
af coronasmitte. Hotlinen er forankret i Den nationale videns- og 
specialrådgivningsorganisation (VISO).

Ring på 72 42 40 00 alle hverdage.

Hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og 
socialområdet

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan nu få svar på deres 
spørgsmål om covid-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har 
åbnet en hotline for medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt på 
socialområdet.

Ring på 70 20 02 66. Hotlinen er åben alle dage kl. 09.00-22.00. 

https://www.kl.dk/media/23719/sundhedsstyrelsens-anbefalinger-til-personale-paa-bosteder-af-13-marts.pdf
https://www.kl.dk/media/23719/sundhedsstyrelsens-anbefalinger-til-personale-paa-bosteder-af-13-marts.pdf
https://stps.dk/da/nyheder/2020/ny-covid-19-hotline-til-medarbejdere-og-ledere-paa-sundheds-,-aeldre-og-socialomraadet/
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