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Detta gäller för dig som är medboende hos make/maka/partner i 
särskilt boende 
 
Som medboende har du rätt att bo tillsammans med din maka/make/partner i den gemensamma 
lägenheten samt att ta dig in och ut från lägenheten enligt anvisad väg. Övrig vistelse i de 
gemensamma utrymmena som dag/TV-rum och matsal ingår inte i dina rättigheter.  

Du ansvarar för att sköta städning och tvätt åt både dig och din partner enligt principen 
”hushållsgemenskap”. 

Du kan köpa matabonnemang eller bara lunch till faktiskt pris som är beräknat. 

Du har ingen automatisk rätt att få hjälp av personalen. Om du har behov av hjälp och stöd ansöker du 
hos biståndshandläggaren om hemtjänst. Får du bifall blir det boendets personal som utför 
hemtjänsten. 

Du har inte automatisk rätt till kommunal hälso- och sjukvård det vill säga, du kan inte få hjälp av 
boendets sjuksköterskor, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter utan hänvisas till din vårdcentral. 

Lägenheten är ett kategoriboende. Detta innebär att när den person som har ett beslut på särskilt 
boende inte längre har behovet (avlider eller flyttar) så upphör den medboendes rätt att bo kvar i 
lägenheten. Du uppmanas därför att ställa dig i bostadskö.  

Under pandemin gäller följande: 
- den första tiden efter inflyttning kommer du att vara hänvisad till att stanna i lägenheten hela   

dygnet (karantän) 
- Därefter ska du ska hålla dig inne i lägenheten och inte vistas i allmänna utrymmen. 
- du ska följa Folkhälsomyndighetens råd  
- du bör vistas bland andra personer så lite som möjligt utifrån smittspridningsrisken. 
- då du lämnar och kommer tillbaka till boendet ska du ta närmsta väg in och ut. 
- personalen kommer att arbeta med full skyddsutrustning i lägenheten.  

 

     

20  Jag har tagit del av informationen 

 

   

Enhetschef   Medboende 
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