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Rutin 

Inflyttningsprocess under rådande pandemiperiod 

Rutinen gäller vid inflytt på samtliga SoL- och LSS-boenden som drivs i kommunal 
och privat regi samt korttidsenheter där kund inte har misstänkt eller bekräftad 
Covid-19 – och där inflyttningsstopp inte gäller 

 
Inflyttning 

 
• Enhetschef informerar och gör överenskommelse med kund och/eller närstående 

angående tidpunkt och praktiskt genomförande av inflyttning. 
•  Lägenhet visas på ett säkert sätt. 
• Maximalt två medhjälpare bör delta vid inflyttning. 
• Personal möter upp medhjälpare vid ytterdörren till boendet och följer med till 

aktuell lägenhet. Personal följer även med medhjälpare när de ska gå från 
lägenheten. 

• Vid entrén till boendet ska det finnas möjlighet för medhjälpare att tvätta händer 
med tvål och vatten och/eller handdesinfektion. 

• Om enskild ingång finns till lägenheten ska den användas. 
• När medhjälpare passerar gemensamma utrymmen bör övriga boenden inte vistas där. 
• Medhjälpare får inte uppehålla sig i gemensamma utrymmen. Toaletten i 

lägenheten ska användas. 
 
Screening 
Vid nyinflyttning till boende ska kund vara screenad en gång i så nära anslutning som möjligt 
till flytten.  
 
Visar första screeningen negativt resultat ska en ny provtagning tas inom 3-5 dagar. Se rutin: 
https://styrdadokument.regionhalland.se/doc/556BA52B-5D99-4CF6-8797-07A596594C5C 

 
• Kund ska så mycket det är möjligt vistas i sin lägenhet tills screening visat att kunden 

inte har smitta. Personalen bör uppmuntra och stötta kunden i detta. 
• Aktiviteter såsom högläsning, spel eller annat bör ske i kunds lägenhet. 
• Promenad utomhus får ske, men personal bör om möjligt följa med från 

kunds lägenhet, utomhus och tillbaka till lägenheten. 
• Personal rådgör med patientansvarig sjuksköterska/jourhavande sjuksköterska vid 

minsta symtom hos kund som kan tyda på Covid-19. 
 
 

Upprättad 2020-11-23 av Analysgruppen för Covid -19. Vid synpunkter eller frågor, kontakta 
Lovisa Sandberg Ronan, utvecklingsledare 
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