
Dato: 24. marts 2020 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 5 

NOTAT 

 

Orientering til private interessenter mf. 

Som tidligere fremsendes her udvalgt information sendt til kommunerne om-

kring COVID19 de seneste dage fra KL. Det vedrører: 

 

• Præcisering af nødpasning i private tilbud 

• Værnemidler 

• Blandet fra styrelse, ministerier mv.  

• Cypersikkerhed 

• Øvrige – materialer på andre sprog 

 

Præcisering af nødpasning i private tilbud 

Præcisering af nødpasning i private dagtilbud, private pasningsordninger, fri-

skoler og private grundskoler 

 

Udgangspunktet er, at private dagtilbud, private pasningsordninger mv. vare-

tager nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet og opfylder kriteri-

erne for nødpasning.  

 

En privatinstitution skal stå til rådighed for nødpasning af egne børn, hvis 

kommunen vurderer, det er nødvendigt. Kommunerne har det overordnede 

ansvar med at sikre den nødvendige nødpasningskapacitet. Det følger der-

for af dagstilbudsloven  § 6, stk. 2, at private tilbud står til rådighed for nød-

pasning af egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer 

det nødvendigt.  

 

Det betyder, at de private pasningsordninger lukker for almindelig pasning, 

og de børn og forældre, som lever op til kriterierne, kan få nødpasning. Kom-

munen kan pålægge de private pasningsordninger at varetage nødpasning 

for egne børn, der er optaget i tilbuddet. Ellers er børnene omfattet af nød-

pasningen i kommunen. 

 

Det er KL´s vurdering, at hvis et privat tilbud ikke stiller sig til rådighed for 

nødpasning, trods dialog og anmodning fra kommunen, kan kommunen vur-

dere, om det samlet set betyder, at godkendelsen tilbagekaldes. Det følger 

af dagtilbudsloven, at kommunen kan tilbagekalde godkendelsen, såfremt in-

stitutionen ikke opfylder de kriterier, den er godkendt på baggrund af, herun-

der gældende lovgivning. Det bemærkes, at der i den vurdering skal tages 

højde for eventuelle udfordringer, institutionen kan have for at varetage nød-

pasning i forhold til sygemeldt personale, faciliteter mv. 
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Værnemidler 

Ved mangel på værnemidler på private tilbud 

De lageransvarlige i kommunen bør kontakte de private/selvejende tilbud 

beliggende i kommunen med henblik på opgørelse af deres beholdning af 

værnemidler.  

 

Hvis der opstår mangel på værnemidler på et privat/selvejende tilbud, skal 

tilbuddet kontakte den lageransvarlige i den kommune, hvor tilbuddet er be-

liggende. Den lageransvarlige kan hjælpe ved enten omfordeling af kommu-

nens egen lagerbeholdning eller med kontakten ind til Lægemiddelstyrelsen. 

Hvis der opstår udfordringer i denne proces, kan der rettes henvendelse di-

rekte til Lægemiddelstyrelsen på mailadresse: K-logistik-COVID19-

MU@dkma.dk  eller på telefon: 51238956.  

 

Værnemidler til hjælpere for borgere, som modtager kontant tilskud til 

ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance (BPA) 

KL anbefaler, at kommunerne kontakter de borgere, som modtager kontant 

tilskud til ansættelse af hjælpere eller borgerstyret personlig assistance 

(BPA), jf. servicelovens §§ 95-96 og informerer dem om følgende vedr. nød-

vendige værnemidler for borgerens hjælpere:  

• Hvis borgeren er under mistanke for/bliver syg med COVID-19, skal 
borgeren/tilskudsmodtageren henvende sig til sin sagsbehandler for 
at borgerens hjælpere kan få udleveret nødvendige værnemidler 

• Der er alene tale om de ekstra værnemidler, som er nødvendige, 
fordi borgeren er under mistanke for/er syg med COVID-19. Kommu-
nen yder tilskud til almindelige værnemidler (fx handsker) jf. udmå-
lingsbekendtgørelsens regler om tilskud til dækning af andre direkte 
og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjæl-
pere til hjælp i og udenfor hjemmet. 

  

Hvis sagsbehandleren modtager en henvendelse fra en borger/tilskudsmod-

tager om, at borgeren mistænkes for, eller har verificeret COVID-19 skal 

sagsbehandleren tage fat i kommunens lagerdataansvarlige person med 

henblik på at borgeren/tilskudsmodtageren kan få udleveret nødvendige 

værnemidler til hjælperne.  

 

Nogle borgere/tilskudsmodtagere har valgt at indgå aftale med en forening 

eller privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til foreningen eller den pri-

vate virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.  

For disse private virksomheder og foreninger betyder ovenstående, at den 

enkelte virksomhed/forening skal samarbejde med flere forskellige kommu-

ner omkring udlevering af nødvendige værnemidler i de tilfælde, hvor en bor-

ger bliver syg med COVID-19 eller er under mistanke for at være det.  

 

Brug af værnemidler hos tandlæger ifm. COVID-19 

I Sundhedsstyrelsens retningslinje ”Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af 

kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19” af 16. marts 2020 

beskrives kritiske funktioner, der bør videreføres under den aktuelle COVID-

mailto:K-logistik-COVID19-MU@dkma.dk
mailto:K-logistik-COVID19-MU@dkma.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211807
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211807
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19 epidemi, herunder i offentlig og privat tandpleje, samt forholdsregler for at 

undgå smittespredning i sundhedsvæsenet. 

 

Sundhedsstyrelsen har den 19. marts 2020 præciseret, at patienter med 

symptomer fra luftveje, hvor der kan være mistanke om COVID-19, eller pati-

enter med påvist COVID-19 ikke skal håndteres i tandplejen. Disse patienter 

skal kun håndteres i hospitalssektoren for at undgå potentiel smittespredning 

til andre patienter og personale.  

Brevet er vedlagt. 

 

Skrivelser fra styrelse, ministerier mv.  

Orienteringsskrivelse om socialpædagogisk bistand 

 Social- og Indenrigsministeriet har den 20. marts sendt en orienteringsskri-

velse ud til alle kommuner, regioner og socialtilsyn vedr. rammerne for hjælp 

til mennesker med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, 

herunder særligt socialpædagogisk støtte, jf. servicelovens § 85.  

Skrivelsen er vedlagt.  

 

I skrivelsen understreges det, at kommuner ikke med henvisning til situatio-

nen med COVID-19 generelt kan suspendere hjælp og støtte til mennesker, 

der modtager socialpædagogisk bistand eller træffe generelle beslutninger 

om suspension af hjælp og støtte efter serviceloven i øvrigt. Kommunen skal 

således fortsat foretage en konkret og individuel vurdering af den enkeltes 

behov for hjælp, omsorg og støtte. 

 

Af skrivelsen fremgår det, at der af hensyn til personaleressourcer eller smit-

tefare i den aktuelle situation f.eks. kan være behov for, at den socialpæda-

gogiske bistand gennemføres på anden vis, f.eks. via telefon, online eller lig-

nende. Socialstyrelsen har oprettet en hotline (tlf. 72 42 40 00), hvor der kan 

ydes socialfaglig vejledning om, hvordan hjælp og støtte bedst tilrettelægges 

og håndteres i den aktuelle situation. 

 

Medicindispensering til mere end 2 uger ad gangen 

KL gør opmærksom på Styrelsen for Patientsikkerheds publikation ’Korrekt 

håndtering af medicin – et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesy-

gepleje, bosteder mv.’ Pjecen beskriver under afsnittet dispensering, at der 

må dispenseres til 4 uger ad gangen. Dispensering for 4 uger ad gangen 

kan medvirke til øget fleksibilitet og evt. frigøre ressourcer i hjemme- og sy-

geplejen. Lægemiddelstyrelsen har endvidere oplyst, at de begrænsninger, 

der er indført på indkøb af medicin (for at undgå hamstring) ikke er nogen 

hindring herfor.  

 

Link til pjecen: https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandte-

ring/~/media/0E30EDB960FA47DBA41FDA577A0AB979.ashx 

 

 

Styrelsens for patientsikkerhed – vedr. øget risiko for fejl i den nuvæ-

rende situation.   

Styrelsen for patientsikkerhed har den 20. marts 2020 udsendt en vigtig be-

sked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark vedrørende den 

øgede risiko for fejl.   

https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandtering/~/media/0E30EDB960FA47DBA41FDA577A0AB979.ashx
https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandtering/~/media/0E30EDB960FA47DBA41FDA577A0AB979.ashx
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Link til nyheden: https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-besked-til-sundheds-

personer-og-organisationer-i-danmark/ 

 

 

Vejledning til ansatte og frivillige der arbejder med illegale flygtninge 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansatte og frivillige der 

arbejder med illegale flygtninge.  

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-informa-

tion-til-ansatte-og-frivillige-gruppen-af-illegale-indvandrere 

 

 

Materialer der giver råd til hjemløse og særligt udsatte borgere 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materialer med råd til hjemløse og særligt 

udsatte borgere. Materialet findes her. 

 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-materialer-giver-raad-til-hjemloese-

og-saerligt-udsatte-borgere 

 

 

Materialer vedrørende misbrugsbehandling 

Sundhedsstyrelsen har samlet de udsendte vejledninger og retningslinjer 

mv. De er samlet og vedlagt og benævnt ” Diverse materialer målrettet stof-

området fra de sidste par dage” 

 

Vejledninger og retningslinjer:  

 

1. Vejledning til landets rusmiddelcentre 

2. Retningslinje: akutte opioidabstinenser + 3 bilag (1-3) 

 

Cybersikkerhed  

Spørgsmål og svar (Q&A) om cybersikkerhed ved hjemmearbejde un-

der corona-pandemien 

Center for Cybersikkerhed har i dag udgivet en række spørgsmål/svar om 

hjemmearbejde i den nuværende situation, hvor mange passer arbejdsopga-

verne hjemmefra via digitale løsninger: https://fe-ddis.dk/cfcs/publikatio-

ner/Vejledninger/Pages/cybersikkerhed-ved-hjemmearbejde.aspx  

 

Gode råd til medarbejdere og organisationer om cybersikkerhed ved 

hjemmearbejde 

Center for Cybersikkerhed har i løbet af de sidste par uger samlet gode råd 

til medarbejdere og organisationer om cybersikkerhed ved hjemmearbejde: 

https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Vejledninger/Pages/Gode-raad-om-hjem-

mearbejde.aspx  

 

Nyhed: Vær opmærksom på truslen fra målrettede ransomware-angreb 

I fredags publicerede Center for Cybersikkerhed en nyhed om truslen fra 

målrettede ransomware-angreb. Myndigheder og virksomheder er særligt 

sårbare under den igangværende corona-pandemi, hvor mange medarbej-

dere arbejder hjemme, og ressourcer i relation til opretholdelsen af it-drift er 

https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-besked-til-sundhedspersoner-og-organisationer-i-danmark/
https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-besked-til-sundhedspersoner-og-organisationer-i-danmark/
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https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-information-til-ansatte-og-frivillige-gruppen-af-illegale-indvandrere
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-materialer-giver-raad-til-hjemloese-og-saerligt-udsatte-borgere
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-materialer-giver-raad-til-hjemloese-og-saerligt-udsatte-borgere
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https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Vejledninger/Pages/Gode-raad-om-hjemmearbejde.aspx
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særligt sårbare eller kritiske: https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2020/Pa-

ges/trussel-fra-målrettede-ransomware-angreb.aspx  

 

Varsel: Særlige opmærksomhedspunkter omkring adgang til SCADA-

systemer fra hjemmearbejdspladser 

I fredags udsendte Center for Cybersikkerhed vedhæftede varsel til vars-

lingslisten, som rummer myndigheder og virksomheder særligt i de sam-

fundskritiske sektorer. Varslet vil også blive lagt på Center for Cybersikker-

heds hjemmeside.  

 

Øvrige 

Corona-information på andre sprog end dansk 

Informationsmængden om corona-situationen er stor og myndighederne op-

daterer løbende retningslinjerne. Ishøj Kommune har udarbejdet information 

om de nyeste tiltag mod spredning af corona-virus på engelsk, pakistansk, 

polsk og tyrkisk. I kan finde materialet på kommunens hjemmeside, hvis I 

har behov for inspiration til lignende materiale. 

 

Link til materialet: ishoj.dk/information-om-coronavirus-paa-flere-sprog 

https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2020/Pages/trussel-fra-målrettede-ransomware-angreb.aspx
https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2020/Pages/trussel-fra-målrettede-ransomware-angreb.aspx
https://ishoj.dk/information-om-coronavirus-paa-flere-sprog

