
Til ledelsen i kommunen og tilhørende institutioner 
 
 

Vedr. COVID-19 og fodterapi til borgere bosiddende på 
institutioner i kommunen 

 

Danske Fodterapeuter oplever, at kommuner ønsker at begrænse adgangen for 
fodterapeuter eller give instruktioner for udførelsen af behandlingen. 

Vi skal derfor præcisere, at en kommune, hverken ved bekendtgørelsen om 
besøgsrestriktioner eller anden regulering fra Sundhedsstyrelsen eller Styrelsen 
for Patientsikkerhed, har fået hjemmel til at indføre sådanne begrænsninger. 

I § 4 i bekendtgørelsen om besøgsrestriktioner (BEK nr. 1030 af 27/06/2020) 
fremgår det tydeligt: ” Ansatte på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser 
samt sygehuse og klinikker og personer, der indfinder sig de pågældende steder 
for at levere varer eller serviceydelser, anses ikke for besøgende. ”.  

Charlotte Hjorth, enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, har 
under påbuddet i Aarhus Kommune bekræftet dette i en mail: 

”Besøgsrestriktionen gælder ikke dem, der udfører sundhedsfaglige behandlinger, 
men man kan jo overveje, om det er nødvendigt at foretage fodpleje eller en 
aftale kan udsættes. Men hvis beboeren insisterer på det, kan det ikke nægtes”. 

Behandling af beboere på plejehjem er at sammenligne med udebehandlinger, og 
fodterapeuten skal – som autoriseret sundhedsperson – følge retningslinjerne fra 
Sundhedsstyrelsen om hygiejne på præcis samme måde, som når fodterapeuten 
behandler patienter i deres eget hjem. 

Skulle kommunen komme med krav til fodterapeutens udførelse af sit arbejde, 
må vi også præcisere, at kommunen ikke har mulighed for at stille sådanne krav, 
lige som kommunen heller ikke ville kunne stille krav til en læge under dennes 
besøg af en patient. Fodterapeuten er selvstændigt praktiserende 
sundhedsperson, og kommunen har ikke instruktionskompetence over for denne. 
Hvis kommunen derimod ønsker at drøfte med fodterapeuten, om 
behandlingerne kan udføres på en måde, der hjælper dem, er det en helt andet 
ting. Vi har intet imod, at behandlingerne udføres i et lokale tæt på indgangen i 
stedet for på de enkelte beboeres rum. Det kræver blot, at det anviste lokale 
hygiejnemæssigt er forsvarligt.  

Et telt i haven vil således ikke hygiejnemæssigt være acceptabelt.  Fodterapeuten 
vil jo eksempelvis skulle udføre beskæring af diabetiske fodsår. 
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