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Information om etablering af isolationspladser
(karantænepladser) ifm. COVID-19
Dette brev beskriver retningslinjer og procedurer for anvendelse af tvangsforanstaltninger overfor borgere ifm. test for COVID-19 samt isolation i forbindelse med påvist COVID-19.
Derudover indeholder brevet information om status i Region Hovedstaden for
etablering af isolationspladser (karantænepladser).

Anvendelse af tvangsforanstaltninger over for borgere i forbindelse med
COVID-19
Hvad siger loven
Ifølge epidemiloven kan Sundheds- og ældreministeren påbyde alle borgere
(samt andre medophold i DK) at lade sig undersøge, indlægge, isolere eller
behandle ifm. COVID-19.
Bestemmelser gælder således for alle personer, der har ophold i Danmark –
herunder også personer, der ikke har lovligt ophold i Danmark.
Sundheds- og ældreministeriet har jf. bekendtgørelse nr. 368 af 4. april 2020 1
givet Styrelsen for Patientsikkerhed myndighed til at udstede påbud efter epidemiloven om at lade sig undersøge, indlægge, isolere eller behandle ifm.
COVID-19.
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Bekendtgørelse nr. 368 af 4. april 2020 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 (COVID-19).

Hvad gør kommunen
I forbindelse med undersøgelse, isolation eller andre nødvendige tiltag overfor
borgere, der er diagnosticeret med COVID-19 eller som har symptomer for
COVID-19, skal borgerens samtykke, altid søges.
Styrelsen for Patientsikkerhed har endvidere præciseret, at påbud ikke kan
anvendes i tilfælde, hvor en borgers risikoadfærd kan begrænses med socialpædagogiske midler.
Hvis kommunalt ansat personale kommer i en situation, hvor en borger ikke
kan motiveres til at samarbejde om undersøgelse, indlæggelse, isolation eller
behandling ifm. COVID-19, skal kommunen kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for en nærmere instruks.

Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på telefon nummer: 7022 0268

Udstedelse af påbud 2
Styrelsen for Patientsikkerhed kan på baggrund af en henvendelse beslutte at
udstede et påbud om fx. undersøgelse for COVID-19 og/eller om isolation af
en borger diagnosticeret med COVID-19.
Styrelsens afgørelse vil ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering
af, om der er behov for påbud i det konkrete tilfælde. Styrelsen vil ligeledes
træffe beslutning om hvilken tvang og hvilke tvangsmidler, der må anvendes i
den konkrete situation.
Indtil kontakt til Styrelsen er kommet i stand og i perioden, hvor der afventes
svar fra Styrelsen på et ønske om påbud, kan kommunen i nødvendigt omfang
anvende nødret til at sikre påbuddets effektuering. Det samme gør sig gældende, hvis borgeren ikke vil overholde påbuddet, og politiet skal tilkaldes.
Retningslinjer for anvendelse af nødret fremgår af vedlagte bilag 1, af 8. april
2020.
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Regelgrundlaget fremgår af bilag 1: Notat af 8.april 2020 om undersøgelse, indlæggelse, isolation og tvangsmæssig behandling i forbindelse med COVID-19.
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Påbud - borgere med uafklaret COVID-19 status
Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud om, at borgere, der udviser
symptomer på COVID-19, skal lade sig undersøge.
Hvis borgeren – efter at påbuddet er givet - fortsat ikke kan motiveres til at
samarbejde om en undersøgelse, vil politiet kunne afhente borgeren og ledsage borgeren til et af regionens COVID-19 testningssteder, hvor borgeren
kan blive podet og klinisk vurderet.
Indtil testsvaret foreligger, skal borgeren opholde sig isoleret i eget hjem eller i
anden egnet facilitet. Politiet skal yde bistand til isoleringen, såfremt denne
ikke sker frivilligt.
Når testsvar foreligger
Når testsvar foreligger, er der følgende muligheder:
Borger samarbejder:

Borger samarbejder
ikke og udviser ingen, lette eller moderate symptomer:

Borger samarbejder
ikke og udviser
svære symptomer,
herunder respirationsbesvær:

COVID-19
negativ

Borger går hjem

-

-

COVID-19
positiv

Borger hjemmeisolerer sig
selv eller lader sig indlægge på hospital, hvis
der er lægefagligt vurderet behov herfor.

Borger kan få påbud f ra STPS* om
isolation i egnet facilitet

Borger kan få påbud
af STPS* om indlæggelse til behandling
på hospital

*Styrelsen for Patientsikker (STPS)

Påbud om isolation af borgere med COVID-19, der udviser ingen, lette eller moderate symptomer
Alle borgere testet positiv for COVID-19 og som har ingen, lette eller moderate
symptomer, skal opholde sig i eget hjem eller i anden egnet facilitet mhp isolation.
Hvis borgeren ikke kan motiveres til at gå frivilligt i selvisolation, kan Styrelsen
for Patient Sikkerhed udstede påbud om isolation. I forbindelse hermed skal
Styrelsen for Patientsikkerhed i samråd med regionen anvise en egnet facilitet, hvor isolationen kan finde sted.
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Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der træffer endelig beslutning om hvor
isoleringen skal ske. Herunder om det skal ske i en facilitet, der stilles til rådighed af Region Hovedstaden.
Isolationsplader i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden opretter 15 pladser i lokaler beliggende på Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund.
Pladserne vil blive anvendt i alle tilfælde, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed
udsteder et påbud, hvoraf det fremgår, at tvangsmæssig isolation i facilitet, der
stilles tilrådighed af regionen, er nødvendig. Herunder også i tilfælde af, at påbuddet omfatter en person uden lovligt ophold i Danmark.
Transport til isolationspladserne vil blive arrangeret af Styrelsen for Patientsikkerhed og med politiets bistand.
Pladserne i Frederikssund er ikke en hospitalsfunktion, hverken i henhold til
Sundhedsloven eller Psykiatriloven.
Det vil derfor være politiets opgave at sikre at påbuddet om isolation opretholdes. Politiet forudsættes derfor at indgå som en del af bemandingen af pladserne.
For at imødegå et behov for sundhedsfaglig observation af de isolerede COVID-19 smittede borgere og for håndtering af de isolerede borgeres reaktioner
sikrer Region Hovedstaden, at socialpædagogiske og sygeplejefaglige kompetencer er til rådighed døgnet rundt. Der vil også kunne tilkaldes en læge døgnet rundt. Det bemærkes, at lægens opgave primært vil være lægeligfaglig
rådgivning af personale.
Hvis der opstår akut behov for læge, vil der blive ringet til 1813/112 (ligesom
på et socialt botilbud).
Der planlægges efter, at f aciliteten i Frederikssund til isolation af borgere, der
har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, vil være klar til modtagelse af de første borgere den 11. april 2020.
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Påbud om indlæggelse/behandling - Borger med COVID-19 der udviser
svære symptomer, herunder respirationsbesvær
Hvis en borger, der udviser svære symptomer på COVID-19 – herunder respirationsbesvær, ikke frivilligt lader sig indlægge, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede påbud om behandling og indlæggelse. Påbud om indlæggelse
kan ske i forbindelse med at testning er gennemført.
Hvis kommunen vurderer, at en borger med symptomer på COVID-19 har et
behov for akut behandling på hospital, kan styrelsen også udstede påbud om
indlæggelse uden forudgående testning for COVID-19. Se bilag 1.
Hvis det er nødvendigt at tilbageholde borgeren, sker dette på nødretligt
grundlag.

Med venlig hilsen
Jean Hald Jensen
Enhedschef
Det Nære Sundhedsvæsen
Center for Sundhed
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