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Permanent boende 

Ledningssystem  
enligt SOSFS 2011:9 
 

Processområde 
 

Diarienummer 
 

Verksamheterna utgår från de föreskrifter och rekommendationer som Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten utarbetat om säkra besök till personer som bor i särskilda boendeformer för 
äldre.  

Allmänt 

• Rutinen gäller besök på särskilda boenden/korttidsboende under förutsättning att det 

berörda boendet inte har covid-19 smitta, eller stark misstanke om smitta där smittspårning 

pågår. Även andra smittor kan vara aktuella.  

• Enhetschef ansvarar för att anslå Folkhälsomyndighetens affisch samt att meddela närstående 

vid eventuell smitta/smittspårning.  

• Besök sker i den enskildes lägenhet alternativt utomhus. Avstånd till personal och övriga 

kunder eftersträvas.  

Inför besöket 

• Besökare ska vara symtomfria och följa de instruktioner som finns. Exempel på symtom är 

feber, hosta, halsont, snuva, huvudvärk, illamående, diarré, magsmärtor, sjukdomskänsla. 

Under besöket  

• Besökare ringer via telefon alternativt dörrklocka och släpps in av personal. 

• God handhygien. Verksamheten tillhandahåller handsprit till besökare som finns på 

strategiska platser. Möjlighet till att tvätta händer med tvål och vatten finns.  

• Verksamheten erbjuder och tillhandahåller munskydd för dem som önskar använda.  

Efter besöket 

• Besökare ringer på larmet och meddelar att de lämnar.  

• Kund och besökare spritar händerna. Ev. använt munskydd kastas på avsedd plats.   

• Kontroll och avtorkning av ytor med ytdesinfektion, se checklista för detta. 

• Rummet luftas ut. 

Vård i livet slut 

• Följer ovanstående beskrivning för säkert besök. 

• Personalen meddelar sjuksköterskan om att besök ska ske. Detta för att sjuksköterskan ska 

kunna boka in besök om anhöriga vill ställa frågor. 

• Om närstående deltar i omvårdnadsarbetet ska skyddsutrustning användas enligt gällande 

rutin för vårdpersonal i nära omvårdnadsarbete.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020-9-6935.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7cb44de644a8485db57e5159d1098e6f/besokare-gora-forebygga-smittspridning-covid-19.pdf

