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Fastsættelse af besøgsrestriktioner for besøgendes adgang
til Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. april 2021 meddelt, at de hidtidige
generelle påbud om besøgsrestriktioner er bortfaldet. Udgangspunktet er derfor nu, at der ikke længere er besøgsrestriktioner på Region Hovedstadens
hospitaler, klinikker og institutioner.
Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid samme dato udstedt nyt påbud til
Region Hovedstaden om at fastsætte restriktioner for besøgendes adgang til
Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. Styrelsen for Patientsikkerheds påbud,
som er vedlagt, er begrundet i, at smitteincidensen i flere kommuner i hospitalernes respektive optageområder er forhøjet.
Jeg har truffet afgørelse om fastsættelse af restriktioner i overensstemmelse
med det nævnte påbud1.
Besøgsrestriktionerne på sygehuset indebærer:
1. At besøg på indendørs arealer kan ske, hvis
a. besøget sker i en kritisk situation
b. besøget eller ledsagelsen er af den nærmeste pårørende til en
patient, for børn og unge dog op til 2 nære pårørende, og
2. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt.
1, skal foregå på udendørs arealer.
Besøgsrestriktionerne er i øvrigt nærmere uddybet i Styrelsen for Patientsikkerheds påbud af 14. april 2021, hvortil henvises.
De fastsatte restriktioner svarer indholdsmæssigt til de allerede eksisterende
besøgsrestriktioner på Herlev Hospital. Jeg skal dog gøre opmærksom på den

1

Afgørelsen er truffet efter regionslovens § 16, jf. kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, hvorefter formanden på regionsrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

i påbuddet nævnte nye klageadgang til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner
for patienter og nære pårørende. Patienter og nære pårørende bør, som det
fremgår af påbuddet, oplyses om klageadgangen.
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