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Tillfälligt Besöksförbud med anledning av Covid-19 gäller på 

våra särskilda boende (SoL). Beslutat av regeringen och 

började gälla 1 april 2020 

 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har genom nya rekommendationer och allmänna 

råd beslutat under särskilda omständigheter medge undantag från besöksförbud.  

Den 13 juli 2020 utkom Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen 

(2020:163) om tillfälligt besöksförbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I det allmänna rådet framkommer bland annat 

omständigheter som motivera undantag från förbudet mot besök som behöver genomföras 

inomhus. 

En omständighet är personer som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett särskilt 

boende. Det kan vara personer som tillhandahåller tjänster i form av tandvård, fotvård, 

hårvård, reparationer mm. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. 

Beslut har tagits genom denna rutin att inte tillåta undantag från besöksförbud mer än de som 

behöver vistas i det särskilda boendet i sin yrkesutövning. Nedan finns dessa yrken beskrivna.  

För att närstående ska få kontakt med de boende uppmanas att telefon eller digital 

teknik används. 

Sjuk vårdtagare/hyresgäst ska enligt regelverket isoleras. 

 

Undantagna från besöksförbud 

Besök kan ske av vissa personer som måste får tillgång vid akuta händelser som måste 

åtgärdas. Även besiktning av viss utrustning måste ske av säkerhets skäl. 

Personerna måste föranmäla sina besök så att de är förväntade. (undantag 112 ärende) 

De som kan få tillträde till boende är personal från HÖS (hjälpmedelsverksamhet), 

vaktmästare, leveranser av varor ska kunna ske. Läkare eller annan personal från Regionen 



som behöver tillträde. Även vår IT-avdelning kan behöva tillgång när det gäller IT-utrustning 

samt städ. 

Arbete i en lägenhet med smittad patient ska inte ske. Det får vänta den tid som smittan finns i 

lägenheten. När lägenheten är smittstädad kan åtgärd sker, ex.vis besiktning av taklyft.  

Undantag kan även ske för personer som tillhandahåller tjänster såsom tandvård, fotvård och 

hårvård.  

 

Plats för besök när kund är i behov av tandvård, fotvård eller hårvård 

Västanvid 

Besöket sker i anhörigrummet, som är beläget precis innanför avdelningen. Det är första 

dörren på vänster sida. Får att komma till lägenheten behöver man inte gå igenom 

avdelningen. I lägenheten finns tillgång till vask för att möjliggöra god handhygien. 

Skogsbrynet 

Besöket sker i ”frisör”rummet. Rummet är inte beläget på någon avdelning. I rummet finns 

det tillgång till vask för att möjliggöra god handhygien. 

 

Genomförande för besök av personer som tillhandahåller tandvård, fotvård eller 

hårvård 

 Tiden för besöket bokas hos enhetschef eller annan utsedd personal. Information ges 

till person som tillhandahåller tjänster av fotvård och hårvård att symtomkontroll 

kommer att genomföras.  

 Personal följer kunden till platsen för besöket 

 Vid behov deltar personal under besöket 

 Vid besök för tandvård – personal från Oral care har egen skyddsutrustning med. Vid 

besök för fotvård och hårvård tillhandahåller boendets personal plastförkläde utan 

ärm, munskydd och engångsvisir 

 För personer som tillhandahåller tjänster av fotvård och hårvård genomförs en 

symtomkontroll enligt checklista av personal som deltar vid besöket. 

Symtomkontrollen innefattar även kontroll av tempen med febertermometer. 

Termometer finns på sjuksköterskeexpeditionen. 

 När besöket är avslutat följer personal besöket ut från det särskilda boendet 

 Personal följer kunden tillbaka till sin egen lägenhet alternativt avdelning 

 Personalen utför kontroll av besöksutrymmet och avtorkning av ytor med 

ytdesinfektion. 

 I de fall flera kunder efter varandra ska få tandvård, fotvård eller hårvård behöver det 

finnas gott om tid för personalen att hinna torka av ytor mellan besöken och för 

personen som tillhandahåller tjänsten att byta personlig skyddsutrustning. 

 



 

LSS boende  

Besök undanbedes. Se beslut för varje gruppbostad vad som gäller.  

Sjuk vårdtagare/hyresgäst ska enligt regelverket isoleras och då gäller inga besök alls.  

 

Nakterhuset 

Besök undanbedes, enbart myndighetspersoner och dessa besök ska vara föranmälda och ske i 

boendes lägenhet eller i anvisat besöksrum. 

Sjuk vårdtagare/hyresgäst ska enligt regelverket isoleras och då gäller inga besök alls.  

 

Kompassen är öppen men besökare ska vara helt friska. Besökare och personal ska hålla 

avstånd (1- 2 meters) avstånd. Fördela besökare i olika rum. Möblera om så att personer inte 

kan sitta nära varandra.  

 

 

Denna rutin upphör i samband med att Covid-19 pandemin upphör. 


