
Information till anhörig till person på boende 

Vid information till anhörig om smitta på boende 

Checklista för samtal till anhörig: 
1. Din mamma/pappa (anhörig) mår bra.

2. Berätta vad som har hänt.

T ex: 
- ”Vi vill bara berätta att vi har en person på (namn på boendet)

som blivit smittad av coronaviruset (covid-19).”
- ”Den smittade har inte haft kontakt med de andra som bor här

efter att den visat symptom.”

3. Berätta vad vi gör.

T ex: 
- ”Personen är kvar på boendet, men hålls isolerad från de andra

som bor här. Vi har avdelat särskild personal som tar hand om
den sjuka personen. Denna personal kommer inte i kontakt med
de andra som bor eller jobbar här.”
eller

- ”Personen som blivit sjuk vårdas på sjukhuset nu.”

- ”För att minska risken att de som bor här blir smittade av
Coronaviruset, följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och rutiner för att viruset inte ska spridas. Det handlar bland annat
om att vara noga med handtvätt och hygien, att använda
skyddsutrustning och att isolera den sjuka i en avskild del av
boendet.”

4. Berätta vad som händer nu.

T ex: 
- ”Vi ska berätta för din mamma/pappa (anhörig)…. ” / Din 

mamma/pappa/anhörig har fått veta att…” ??? 
- Ingen mer (av de boende eller i personalen) visar symptom just

nu. Vi håller (extra) utkik efter symptom. Om vi misstänker att
någon mer blivit smittad, så kommer personen att testas.



- Om situationen ändras, så kommer vi att höra av oss igen. Om
du behöver komma i kontakt med oss eller undrar något så hör
av dig till oss (er kontaktperson) som vanligt. Du är varmt
välkommen att höra av dig!

6. Uppmuntra till kontakt med anhörig.

- Har du möjlighet att kontakta/informera de du vet brukar
besöka/andra närstående till din mamma/pappa (anhörig)? Det
skulle vara en stor hjälp för oss.

Vid allmänna frågor från anhöriga om boendets hantering av 
coronavirus 

Budskap: 

1. Alla boende ska få den vård och omsorg de behöver.

- Vi (socialförvaltningen/våra chefer) planerar för personalförstärkning 
där det behövs.

- Om det behövs så kommer vi att prioritera bland insatserna för att alla 
ska få den vård de behöver.

2. Vi (socialförvaltningen/våra chefer) planerar och arbetar för att spridningen av 
viruset ska ske långsamt och bli så liten som möjligt.

- Vi avråder från besök en tid framåt men vill du träffa din .... så får du ta 
på skyddsutrustning. Om det är möjligt, så håll gärna lite extra kontakt 
med din mamma/pappa/anhörig via telefon. Personalen kan hjälpa dig 
om du vill ha kontakt via Ipad.

- Vi följer noggrant våra hygienrutiner, utifrån Folkhälsomyndighetens 
och Smittskydd Hallands rekommendationer

3. Vi kommer att höra av oss om situationen ändras. Om du undrar något, så är 
det bara att kontakta oss som vanligt!



…………………………. 


