
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 11. juni 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 1276 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

 

Spørgsmål nr. 1276:  

” ”Mi istere  bedes redegøre for, hvorda  ko u er e har ud ø tet ”Aftale o  
initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19” s. 4 – vedrørende hvor-

dan kommunerne har prioriteret tilgåelsen af værnemidler, mundbind m.m. til pårø-

rende og ældre? https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/~/me-

dia/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-

i-forbindelse-med-COVID.pdf”. 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse har mit ministerium indhentet bidrag fra KL, som har op-

lyst følgende: 

 

”KL har ikke overblik over, hvorda  de  e kelte ko u e og de e kelte plejehje  
konkret har udmøntet Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med CO-

VID-19, som blev indgået den 1. maj 2020. KL kan derfor ikke redegøre for, hvordan 

den enkelte kommune og de enkelte plejehjem har prioriteret tilgåelsen af værne-

midler, mundbind m.m. til pårørende og ældre. KL vil dog gerne bemærke, at kom-

munerne følger sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, jf. smitteforebyggelse 

ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v. 

(link). 

 

KL vil henlede opmærksomheden på, at det af aftalen jf. side 3 fremgår, at ”alle kom-

muner med udgangen af 2020 skal indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældremi-

nisteriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til”, og der derfor er pla lagt e  
sa let opfølg i g på, hvorda  ko u er e har prioriteret idler e.” 
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