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Covid-19 - Rekommendationer för besök i särskilda
boendeformer
Gäller för: Kommunal vård och omsorg
Detta dokument baseras på Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre
under covid-19-pandemin (HSLF-FS 2020-).
Dokumentet används som underlag för utformning av lokala rutiner inom respektive kommun.
Den 1 oktober 2020 upphör det nationella besöksförbudet i särskilda boendeformer att gälla inom
kommunal vård. Detta innebär att den som bor i särskilda boendeformer är fri att själv ta emot besök
om hen önskar. Dock kvarstår skyldigheten som var och en har att genom uppmärksamhet och rimliga
försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar enligt kap 2 1§
smittskyddslagen (2004:168). Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12) gäller även för de som bor i särskilda boendeformer
och deras eventuella besökare.
(Utdrag från Socialstyrelsens ”Konsekvensanalys – förslag till nya föreskrifter om säkra besök i särskilda
boendeformer för äldre under covid-19 pandemin).

Kund ska vara symtomfri. Besökare ska vara utan symtom och inte ha någon med
konstaterad covid-19-smitta i sitt hushåll.
Boende ska ha någon form av skalskydd, t.ex. dörr med ringklocka eller besöksvärd.
Besökare ska informeras att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer med fysisk distansering.
Information ska på ett tydligt sätt kommuniceras till besökare. Det är en fördel om det också
tydligt visas vid entrén till boendet.
Besöket rekommenderas att bokas i förväg till viss tid eller att avtala tid på annat sätt.
Innan besökare släpps in på boende rekommenderas att kontroll görs om vederbörande är
utan symtom. Här kan med fördel en checklista för symtom användas.
Besökare rekommenderas att använda kortast möjliga väg till kunden.
Max två (2) besökare per kund rekommenderas för att undvika trängsel hos kund och kunna
upprätthålla fysisk distansering. Individuell bedömning görs efter beaktande av rummets
storlek. Besökare bör hålla 2 meters avstånd till kunden enligt allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Besökarna som delar hushåll behöver inte hålla 2 meters avstånd till varandra.
Besöket rekommenderas att ske i egna lägenheten.
Om det utifrån riskbedömning främjar säkerheten och möjligheten finns till detta, kan besök
även ske i anvisat besöksrum.
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Besökare rekommenderas att ledsagas direkt till aktuell kund och får inte vistas i enhetens
kök eller förråd. Besökare rekommenderas att inte vistas i dagrum eller andra gemensamma
utrymmen.
Besökare ska på ett enkelt sätt vid ankomst till boendet kunna använda antingen handdesinfektionsmedel eller tvätta händerna i ett tvättställ. Vid tvättstället ska det finnas tvål och
handdesinfektionsmedel.
Om besökare anser att det är svårt att följa reglerna för fysisk distansering rekommenderas
att visir lämnas ut. Visiret ska efter besöket rengöras av besöksvärd eller personal alternativt
slängas om det är engångsvisir.

Besöksvärd
tar emot/organiserar bokningar mellan besökare och kunder
informerar besökare om lokala besöksrutiner
hämtar/lämnar kunden till/från boendet till möteslokalen
lämnar ut visir samt rengör visiret efter användning
säkerställer att besöket kan genomföras så att avstånd kan hållas.

Besökare
ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19-smitta i sitt hushåll
avtalar tid med kund och besöksvärd/personal på enheten enligt rutin
rekommenderas vara max två (2) besökare per kund
ska använda handdesinfektion/handtvätt vid ankomst till enheten
rekommenderas gå direkt till plats där kund vistas
får inte vistas i kök eller förråd
rekommenderas att inte vistas i dagrum eller andra gemensamma utrymmen
bör vid behov av toalettbesök använda avdelad toalett som efter användande rengörs av
personal
rekommenderas meddela när de lämnar enheten.

Besöksrum:
Rekommenderas att ett sällskap i taget vistas i besöksrummet.
Tagytorna i rummet ska avtorkas med ytdesinfektionsmedel eller rengöringsmedel mellan
varje besök.

Dokumentet är utarbetat av: Ann-Mari Gustavsson

Titel

Dokumentid

Version

Giltig t.o.m.

Sida

Covid-19 - Rekommendationer för besök i särskilda boendeformer

RUT-20932

1

2022-09-25

2 (2)

