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Rutin för besök på boenden p.g.a. Covid 19 – 

särskilt boende (SÄBO), korttidsvistelse och bostad med 

särskild service (BMSS med beslut SoL och LSS) 
 
 

Medicinsk fotvård/akut 
tandvård/habilitering 

Vid akut behov utförs åtgärden 
Bedömning av behov hos kund görs av 
enhetschef (EC) tillsammans med 
legitimerad personal 
Planera för utförandet 
Vid misstänkt/konstaterad smitta ska 
skyddsutrustning användas 

Frisörbesök/fotvård osv Ska ej utföras 

Besöksförbud SÄBO, korttid vuxen Besök av anhöriga ska ej genomföras 
Promenader ska ej genomföras 
Kund ska ej besöka anhöriga i hemmet 

Korttid barn Besök av anhöriga ska ej genomföras i 
lokalerna 
Barnen hämtas och lämnas utanför 

Restriktioner bostad med särskild service 
LSS och SoL 

Besök av anhöriga ska föregås av en 
bedömning som görs av EC 
Promenader tillsammans med anhörig kan 
genomföras 
Kund kan besöka anhöriga i hemmet 

Palliativ vård Om kund är smittad/misstänkt smittad ska 
anhöriga använda skyddsutrustning 
Vid ev brist på skyddsutrustning, överväg 
att inte ta emot anhöriga. 

 
Följande frågor ska ställas: 
Hur undviks kontakt med övriga kunder när 
anhöriga ska in på boendet? 
Har de anhöriga några symtom? 
Hur många anhöriga kan tas emot? 
Kan de anhöriga besöka kund vid olika 
tillfällen? 

 
EC gör en bedömning, med stöd av ssk vid 
behov. EC är beslutsansvarig. 

Hantverkare Endast akuta åtgärder ska utföras. EC 
bedömer. 

Inflytt SÄBO/BMSS Stabsgrupp beslutar om inflytt av ny kund 
vid misstänkt/konstaterad smitta på ett 
boende. 



 Om det inte förekommer smitta på boendet 
kan kund flytta in med vissa åtgärder. Läs 
mer här. 
 

Utflytt Länk till rutin kommer 

 

Planera för utförandet 
 

• Endast personer utan symtom på infektion får besöka den boende. 
• Informera besökaren om riskerna för smitta om den boende är smittad/konstaterat 

smittad av covid-19 samt erbjud adekvat skyddsutrustning. 
• Bestäm en tid då besökaren kan komma 

• Informera om besöksrutinerna redan innan besöket och även på plats. 
• Välj om möjligt annan väg t.ex. genom terrassdörr. 
• Vid entrén till boendet ska det finnas handdesinfektion. 
• Besök får enbart ske i den boendes bostad och personalen följer besökaren till 

bostaden. 
• Övriga boende ska vistas i sina lägenheter när besökaren passerar. 
• Besökare får inte vistas i gemensamma utrymmen eller i kök, och får inte ha kontakt 

med övriga som bor på boendet. 
• Besöket kan med fördel ske utomhus om det är möjligt. 

 

 
Upprättad av: Analysgruppen för Covid -19 

https://www.varberg.se/download/18.1f9ad6a4172322e830b37856/1590138255910/Inflyttningsprocess%20under%20rådande%20pandemiperiod%20Varberg.pdf

