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Bakgrund 

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 – permanent boende under förutsättning att det 

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

pågår.  

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

kunder eftersträvas.  

• Besöket ska dokumenteras i den sociala journalen som en händelse av vikt. Namn på 

besökarna så de går att spåra vid en ev. smittspridning. 

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. 

• Information utifrån framtagen information ska ges till besökande. 

• Personal ska följa framtagen checklista. 

Under besöket  

• Besökare ringer via telefon alternativt dörrklocka och följs till rummet av personal. 

• Kund och besökare spritar händer före besöket.  

• Besökare rekommenderas starkt att använda munskydd under besöket. Verksamheten 

tillhandahåller och instruerar för säker användning av munskydd. 

• Vid besök längre än 30 minuter ska händerna spritas igen. 

• Sträva efter att hålla avstånd och att begränsa fysisk kontakt så länge samhällssmittan är 

fortsatt hög.  

Efter besöket 

• Besökare ringer på larmet och meddelar att de lämnar.  

• Kund och besökare spritar händerna. Munskydd kastas på avsedd plats.   

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

• Rummet luftas ut. 



 

Om besökare inte följer den uppgjorda planen för säkra besök kommer personen/erna att avvisas.  

Vård i livet slut, gäller även korttidsplats 

• 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  

Fika  

• Erbjuds inte under pågående pandemi. 

• Intages medhavd fika ska detta ske på medhavt engångsmaterial. 

• Då munskydd inte används under fikan krävs avstånd för att förhindra smittspridning.  

 

 

 

 


