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Bakgrund 

Regeringen har fattat beslut om ett nationellt besöksförbud på särskilda boenden (SFS 2020:163). I 

nuläget gäller beslutet fram till 31 augusti 2020.  

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 motiverar 

undantag från förbudet mot besök som behöver genomföras inomhus. 

Dessa omständigheter är bland annat när en kund befinner sig i vård i livets slutskede samt när en 

närstående har en obotlig, icke smittsam sjukdom och själv befinner sig i livets slutskede.   

Besök  vid vård i livets slut  

Allmänt 

 Rutinen gäller vård i livets slut för kunder som inte har en covid-19 smitta eller misstanke om 

smitta.  

 Rutinen gäller alla dagar i veckan kl. 07.00 – 16.00. 

 Personal deltar under hela besöket. 

Inför besöket 

 Tid bokas hos enhetschefen dagtid vardagar  

 Under helg kontaktar tjänstgörande sjuksköterskan chef i beredskap som ansvarar för att 

besök kan genomföras. 

 Besökare ska vara symtomfria. Information om detta lämnas vid bokning av besök. 

 Max två (2 ) besökare tillåts delta under besöket.  

 I varje ärende tillåts endast ett besök. 

Under besöket 

 Kunden flyttas från sin lägenhet till avsedd besöksplats. 

 Innan besökare släpps in genomförs symtomkontroll enligt checklista av personal som deltar 

vid besöket. Symtomkontrollen innefattar även kontroll av tempen med febertermometer. 

Termometern finns på sjuksköterskeexpeditionen. 

 Besökare spritar händerna och underarmarna inför besöket. 

 Besökare använder skyddsutrustning: munskydd som vi tillhandahåller.  

 Besöket varar i max 30 minuter. 



 

 

Efter besöket 

 Besökare tar av sig skyddsutrustning och lägger på avsedd plats (soppåse). Personal kastar 

soppåsen. 

 Besökare spritar av händerna och underarmarna.  

 Personal släpper ut besökare och kontrollerar att dörrar är låsta. 

 Kunden flyttas tillbaka till sin egen lägenhet. 

Lokal rutin 

Västanvid:  

Kunden flyttas till rummet som ligger mitt emot trappan i den nyrenoverade delen. Besökare 

kommer in via mittrappan.  

Skogsbrynet:  

Kunden flyttas till samlingssalen. Besökare släpps in och ut via balkongdörren.  

För boende på avdelning Lyckan och Nejlikan som är beroende av att transporteras i säng, förflyttas 

den boende över till den portabla säng (80 cm bredd) som finns i stora matsalen. 

 

 


