
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 23. marts 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 827 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 827: 

”Vil ministeren kommentere Altingets artikel ”Formand for socialchefer: 
Låste døre kan blive nødvendigt for at undgå smitte” af 19. marts 2020?” 

Svar: 

I den ekstraordinære situation, som vi står i lige nu under Covid-19-pandemien, er det 

nødvendigt, at vi passer rigtig godt på hinanden. Det gælder ikke mindst de medborge-

re, som måske ikke fuldt ud forstår faren ved Covid-19 og de nødvendige ændringer i 

rammerne omkring dem, som inddæmningen af smitterisikoen medfører.  

I den forbindelse er jeg meget optaget af, at vi hjælper personalet på bosteder, så de 

bliver i stand til at håndtere de udfordrende situationer, som kan opstå, hvis en beboer 

udgør en smittefare. Vi skal sikre, at personalet bedst muligt kan tage hånd om den 

pågældendes, andre beboeres og eget ve og vel.  

For at passe på de mennesker, der bor på bosteder, skal personalet, hvis de har mis-

tanke om, at en beboer er smittet, naturligvis altid først forsøge at motivere beboeren 

til at blive i egen bolig ved brug af pædagogiske metoder og virkemidler. Kan dette ikke 

lade sig gøre, og vurderes det, at beboeren udgør en fare for sig selv, andre beboere 

eller personalet på grund af risiko for smitte med Covid-19, kan personalet inden for 

de gældende rammer af magtanvendelsesreglerne i serviceloven f.eks. føre borgeren 

tilbage til egen bolig. Den nye bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse 

af forpligtelser på socialområdet, der er vedtaget som led i håndtering af COVID-19, 

giver ikke mulighed for at anvende servicelovens magtanvendelsesregler i videre om-

fang end normalt. 

Hvis personalet vurderer, at magtanvendelsesreglerne ikke er tilstrækkelige til at 

håndtere smittefaren i en konkret situation, skal personalet så hurtigt som overhove-

det muligt kontakte sundhedsmyndighederne, der har udvidede beføjelser i forhold til 

f.eks. at bringe reglerne om isolation i epidemiloven i anvendelse, evt. med bistand fra 

politiet. 

Er der tale om en helt akut situation, kan personalet efter rådgivning fra sundheds-

myndighederne foretage en konkret vurdering af, om det er nødvendigt at sikre den 

pågældende beboers tilstedeværelse for at mindske smitterisikoen. Sikringen af beboe-

rens tilstedeværelse kan dog alene ske, indtil sundhedsmyndighederne kommer til 

stedet og håndterer situationen. Et sådant akut behov kan eksempelvis opstå i tilfælde, 

hvor beboeren er diagnosticeret med Covid-19, har eventuelle symptomer på Covid-19 

eller der er viden om, at den pågældende har været i tættere kontakt med smittede, og 
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hvor den pågældende eventuelt udviser manglende forståelse for smitterisikoen.  Det 

er således en forudsætning, at sikring af borgerens tilstedeværelse alene sker, indtil 

sundhedsmyndighederne kommer til stede og håndterer situationen. 

Det skal understreges, at der er tale om en helt særlig situation, hvor det vil være me-

get vigtigt at rådføre sig med sundhedsmyndighederne, og at der ikke – uanset forhol-

dets helt akutte karakter – må foretages handlinger, der ikke har den nødvendige pro-

portionalitet. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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