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Säkra besök på särskilda boenden och korttiden i 
samband med covid-19 - anvisning

Bakgrund
Nya föreskrifter och rekommendationer upprättats från Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen vilka beskriver hur säkra besök kan genomföras i verksamheten.  
Med ett minskat smittläge i samhället förändras dessa föreskrifter och 
rekommendationer. Då beslut om att öppna särskilda boenden för besökare fattats, 
behöver rutiner och åtgärder vidtas för att därigenom minska risk för 
smittspridning till följd av ökat antal besökare i verksamheten. All vård och omsorg 
ska utföras så att inte risk för vårdskada uppstår, verksamheten behöver då vidta de 
åtgärder som krävs för att hindra smittspridning.  

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer under covid-19 -
pandemin 

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020-9-6935.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020-9-6935.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8f507d3b108149149a0061e4ad1a6b08/rekommendationer-besok-sarskilda-boenden-aldre-covid-19.pdf
mady002
Överstruket



Förutsättningar för genomförande 

• För att säkerställa att det inte vistas för många personer i allmänna utrymmen och 
i den boendes lägenhet/rum samtidigt behöver besöken ske på inplanerade tider. 
Detta för att säkerställa möjligheten att hålla avstånd.

• Besöken genomförs på bokade tider. Varje boende tar fram arbetssätt för detta.

- Telefonnummer för bokning
- Tider för besök och promenader
- Besökstidens längd 
- Antal besökare vid samma tidpunkt är max 7 personer/besök
- Information som ska ges i samband med bokningen

Besök bör undvikas vid tider då många enskilda vistas i gemensamma utrymmen 
på boendet, till exempel i samband med matsituation eller liknande. 

• Generellt är entréerna låsta för att säkerställa att oanmälda besökare, som inte fått
information om säkerhetsåtgärderna, kommer in.

• Eftersom entréerna är låsta krävs att verksamheten säkerställer att de som bor på
boendet har samma möjlighet att komma ut som om dörrarna varit öppna.
Åtgärder får inte inskränka på de enskildas möjlighet att röra sig in och ut som de
önskar.

• Det ska vara enkelt för besökare att få kontakt med verksamheten. Vid entréerna
ska telefonnummer till personal finnas samt ringklocka/porttelefon.

• Personal möter upp besökare vid entrén och informerar om säkerhetsrutinerna. I
entrén ska det finnas handsprit och munskydd samt informationsmaterial.
Munskydd behöver endast användas till och från kundens bostad om avstånd inte
kan hållas.

• Besök ska ske i den boendes lägenhet/rum eller i annan lokal avsedd för besök.
Detta bestäms utifrån varje enskilt boendes förutsättningar.

• Besök utomhus rekommenderas.

• Det är också möjligt att besöket sker i form av promenader utomhus.



• Handsprit och ska finnas vid entrén till boendet. Munskydd skall tillhandahållas
om avstånd till andra kunder och personal inte kan hållas vid passage till och från
kundens bostad.

• Grundregeln är att vid positiva fall av covid-19 eller misstänkt smitta
rekommenderas starkt att inga besök skall ske på boendet. Beroende på var på
boendet det finns smitta och hur det enskilda boendets lokaler, våningsplan,
huskroppar och entréer är belägna kan det finnas möjligheter att hålla delar av
boendet öppet.

• Tidigare framtagen rutin angående information vid smitta, riktad till boende,
närstående och personal gäller. De besökare som bokat besök och som på grund
av det tillfälliga besöksförbudet inte kan få komma meddelas via telefon eller sms.
De boende som det berör informeras också.

Information till närstående/besökare 

Verksamheten ska tillse att alla besökare och boende i förväg, så långt det är möjligt, 
får information om vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas, innan och i samband 
med besöket.  

• Stanna hemma om du har symtom - t.ex. feber, hosta, snuva, värk i
kroppen, onormal trötthet, mag-/tarmsymtom.

• Rena händer – möjlighet att sprita händerna finns vid entrén och utanför
den boendes lägenhet/rum

• Munskydd behöver inte användas av besökande bara om avstånd inte kan
hållas till övriga kunder och personal vid passage till och från kundens bostad.

• Inför besök så måste tid bokas, varje boende kommer ha särskilda tider avsatta
för besök för att säkerställa möjligheten att hålla avstånd finns. Kontakt tas
med boendet för att boka in tid. Detta gäller också när det gäller att träffas
utomhus och vid promenader.

• För att säkerställa att besökare som inte haft möjlighet att ta del av
säkerhetsrutinerna kommer in på boendet hålls entrédörren låst.

• Vid ankomst till boendet kontaktas personalen via telefonnummer som finns
anslaget vid entrén eller genom att ringa på ringa på porttelefon/ringklockan.

• Personal möter upp och informerar om säkerhetsrutinerna. I entrén finns
handsprit och ev munskydd.



• Besökare ska, efter anvisning, gå direkt till den de önskar besöka, inte
uppehålla sig i dagrum/matsal samt hålla avstånd till andra boende och
personal.

• Trygghetslarm ska användas för att komma i kontakt med personal.

• Då besöket avslutas meddelas personalen, använd trygghetslarmet.

• Besöksrutinerna kommer att påverkas vid lokala utbrott och det kan innebära
att besök kan komma att avbokas med kort varsel. Besökare som bokat besök
meddelas via telefon eller sms.

Informationsmaterial 
Informationsmaterial finns bland våra vårdrutiner på Medarbetarwebben/ 
utförarwebben under Covid-19, vårdrutiner. 
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