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Lokal rutin för säkra besök på SÄBO och korttidsenheten 
under covid- 19 pandemin (uppdaterad 2022-03-18) 
 
 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer som ett stöd till den som bedriver 

verksamhet i form av särskilda boenden för äldre och kan användas vid tillämpningen av 

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

 
Rekommendationerna gäller för besök till personer som bor i särskilda boenden för äldre och 

ska anpassas efter lokala förutsättningar och riktlinjer och syftet är att besöket ska kunna 

genomföras på ett säkert sätt så att risken för att sjukdomen covid-19 sprids i boendet 
begränsas. För att förebygga smittspridning vid besök tas lokala rutiner för besök fram i samråd 

med bland andra vårdhygien eller smittskydd inom regionen. Rutinerna gäller ex. hur besökare 
ska kunna hålla avstånd till andra personer som bor på boendet samt till personal. Rutinerna 

ska fortlöpande ses över och vid behov revideras. 

 
Det är nu dags för en nedgradering i användandet av skyddsutrustning kontinuerligt. Visir 

används numera bara vid misstänkt eller konstaterad smitta hos någon med covid-19. Detta 
innebär att ni besökare inte behöver ha visir i vårdlokal. Vi använder munskydd i all brukarnära 

vård. I rutinen från Västra Götalandsregionen står det att verksamheterna ska erbjuda er 
besökare munskydd om ni inte kan hålla avstånd till den ni besöker (eller andra hyresgäster). 

Därför kommer det att finnas kvar munskydd och handsprit i alla entréer.    

Rekommendationen gäller inte barn och unga. Ytterligare förändringar kan komma att ske 
beroende på hur smittan utvecklar sig i regionen. Fråga på boendet om aktuellt läge.  

 
Om den som bor på boendet åker till någon av er närstående för att hälsa på är vi ytterst 

tacksamma om ni snarast meddelar boendet om någon av er som var med på besöket skulle 

visa sig få Covid-19 de närmsta dagarna efter besöket. Detta så att personal kan vidta rätt 
åtgärder i verksamheten ex. provtagning.  

 
Allmänt vid ett besök gäller:  

 
- Besökare ska stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär. 

Detta gäller även yrkesutövare som ska utföra nödvändig behandling eller nödvändigt 

uppdrag. 
- Ha god handhygien samt hosta och nys i armvecket 

- Ta del av besöksrutinerna redan innan besöket och även på plats. 
 

För ovaccinerade besökare gäller att fortsatt hålla avstånd och ta särskild hänsyn till riskgrupper 

och de som är över 70år. 

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/


 
 

Socialförvaltningen 
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se 
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 

 

 
 

 

 
Praktisk information vid besöket: 

 
- I den mån det går önskar vi att besökare ringer före och anmäler sin ankomst eller 

kommer överens med personal om en tid för besök. Detta då vi ska hinna förbereda 

den som bor på boendet om besöket och hjälpa hen in i sin lägenhet samt ta emot 
besökaren på ett säkert sätt. 

- Besöket sker på den boendes rum.  
- Besöket sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd 

mellan varandra. Detta gäller även till personal. 
- Besökaren ska sprita händerna i entrén. Personal på boendet tillhandahåller handsprit 

till besökaren.  

- Besökaren använder munskydd om avstånd inte kan hållas till den ni besöker (eller 
andra hyresgäster). Personal på boendet tillhandahåller munskydd till besökaren. 

- Efter besöket slängs munskyddet.  
 

För att vi ska kunna genomföra besöken på ett säkert sätt önskar vi att de genomförs när 

personal och er anhörig är mest tillgänglig. Går det att undvika besök när de som bor på 
boendet går upp/lägger sig samt äter huvudmåltiderna är vi tacksamma. Tag kontakt med din 

anhörigs boende för mer detaljerad information.   
 

Vid besök hos boende med misstänkt eller konstaterad covid-19: 
 

- Informera besökaren om riskerna för smitta om den boende de ska besöka är sjuk i 

covid-19. Om besök ska göras till en boende som är sjuk i covid-19 ska besökare 
använda skyddsutrustning motsvarande den som personal använder vid vård av den 

boende. Skyddsutrustning och instruktioner om på- och avklädning av densamma 
tillhandahålls av personal. 

- Vid nära kontakt med den avlidnes kropp eller bår ska skyddsutrustning användas.  

 
Yrkesutövare som inte hör till personalen: 

 
- Yrkesutövare som tillhandahåller tjänster i form av tandvård, fotvård, tolkning eller 

reparationer och som vistas i boendet måste också följa rutinen för säkra besök.  

 
- In- och utflytt till boendet får ske, men under planerade former. Rutinen för säkra 

besök ska följas.  
 

 
 

 

 
Källor: 

 

HSLF-FS 2020:46 Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för 

äldre under covid-19-pandemin 

 

Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och 

omsorg (vgregion.se) 

 

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/
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://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/46556/%c3%85tg%c3%a4rder%20f%c3%b6r%20att%20minska%20smittspridning%20av%20covid-19%20mellan%20personal,%20patienter%20och%20v%c3%a5rdtagare%20n%c3%a4r%20misstanke%20om%20covid-19%20saknas.%20Version%201.pdf?a=false&guest=true
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Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre – samlat stöd 

(socialstyrelsen.se) 

 

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se) 

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/samlat-stod-hindra-smitta-sarskilda-boenden-for-aldre-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/samlat-stod-hindra-smitta-sarskilda-boenden-for-aldre-covid19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

