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Anvisningar och rutiner vid tillfällig flytt från 
vård- och omsorgsboende till korttidsboende 

För personer med konstaterad covid-19, i kombination med 
särskilt riskbeteende på grund av demenssjukdom eller  
annan typ av kognitiv svikt 

Beslut 
Stockholms stads krisledningsnämnd beslutade, den 24 april 2020, 
om följande: 
 
Personer med Covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende, 
kan erbjudas plats vid särskilda korttidsboenden för personer med 
konstaterad Covid-19. Detta gäller även för personer med Covid-19 
och riskbeteende som sedan tidigare bor permanent på ett vård- och 
omsorgsboende.  
 
I samma beslut ges äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram anvis-
ningar till beställare och utförare kring hur sådan flytt ska gå till. 

Bakgrund till beslutet 
Staden har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risk för smitt-
spridning till vård- och omsorgsboenden. Bland annat har flytt mel-
lan vård- och omsorgsboenden pausats. Genom den samlade bilden 
över vilka boenden som har konstaterade fall av Covid-19 görs inte 
nya placeringar till boenden i de fall aktuell person inte är smittad, 
vid placeringstillfället, och vice versa. Ytterligare åtgärder behöver 
tas för att minska fortsatt smittspridning.  
 
Där det finns tillgång till nödvändig skyddsutrustning och tillräck-
liga personalresurser, innebär det oftast inga problem att bedriva 
kohortvård av personer som till största del är sängliggande på grund 
av konstaterad Covid-19. Det har dock visat sig vara svårt att bed-
riva kohortvård till personer med lättare symtom av Covid-19 i 
kombination med demenssjukdom eller annan typ av kognitiv svikt. 
De enskilda kan i dessa fall vara mycket rörliga, kontaktsökande 
och, i avsaknad av sjukdomsinsikt, ha ett beteende som utgör en 
särskild risk för smittspridning. Det kan därför vara svårt att be-
gränsa dessa personers rörelsefrihet inom avdelningen. 
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Anvisningar och rutiner 
I det följande redogörs för de anvisningar och diverse rutiner som 
ska följas av berörda vård- och omsorgsboenden, oavsett regiform, 
beställare samt utförare för korttidsboenden i dessa fall. 

Anvisningar för vård- och omsorgsboenden 
Följande ansvar och rutiner gäller för vård- och omsorgsboenden 
som, efter en samlad medicinsk bedömning tillsammans med be-
handlande läkare/läkarorganisation, har bedömt att en enskild per-
son tillhör målgruppen. Det vill säga att den enskildes beteende 
bedöms utgöra en särskild risk för smittspridning genom att denne 
är uppegående och det därmed inte är möjligt att säkerställa kohort-
vård. 
 

1. Utifrån resultatet av den samlade medicinska bedömningen,  
anmäler utföraren behov av flytt till respektive bistånds-
handläggare eller beställarenhet inom staden. Kontakt till 
beställarenheterna kan förmedlas via Äldre direkt. 
 

2. Efter att en första dialog förts med berörd beställarenhet om 
det aktuella fallet, ansvarar utföraren för att informera anhö-
riga och/eller god man eller förvaltare om att kontakt tagits 
med beställaren kring bedömning av detta behov, samt att 
beställaren kommer att höra av sig inom kort. 

 
3. När utföraren får information av aktuell beställarenhet om 

att beslut om korttidsvård har fattats, skriver utföraren ut den 
senaste dokumentationen i pappersformat. Det ska omfatta 
social dokumentation, inkl. genomförandeplan, samt all re-
levant hälso- och sjukvårdsdokumentation från de senaste 
tre veckorna, inkl. aktuell läkemedelslista. 

 
4. Utföraren hjälper den enskilde att packa kläder och andra 

personliga tillhörigheter som den enskilde kommer att be-
höva vid korttidsplaceringen (ej möbler), inkl. läkemedel 
som räcker för ca 1 vecka. 

 
5. Vid avresedagen ansvarar utföraren för att avdela en perso-

nal som känner den enskilde väl, för att följa med den en-
skilde med transporten till korttidsboendet. Personalen från 
vård- och omsorgsboendet hjälper den enskilde att komma 
tillrätta på korttidsboendet en stund och överrapporterar då 
även muntligt till personal på korttidsboendet som tar emot 
den enskilde. Utförarens personal ansvarar även för att över-
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lämna utskriven dokumentation i pappersformat till korttids-
boendet, enligt punkt 3. 

 
6. Därutöver ansvarar utföraren även för att muntlig överrap-

portering sker via telefon mellan legitimerad personal, i sed-
vanlig ordning vid byte av vårdform eller utförare. 

 
7. Så länge som den enskilde vistas på korttidsboendet, ansva-

rar utföraren för att rapportera frånvaro senast den 6:e varje 
månad, enligt samma rutiner som om den enskilde t.ex. hade 
varit inlagd på sjukhus. Detta för att den enskilde ska få rätt 
avgift. Den enskilde fortsätter att betala hyra för lägenheten i 
vård- och omsorgsboendet som vanligt. 

 
8. När ansvarig läkare på korttidsboendet har bedömt att den 

enskilde är smittfri, ansvarar utföraren för att ta emot den 
enskilde vid återflytt till vård- och omsorgsboendet. 

Anvisningar för beställare 
Följande ansvar och rutiner gäller för beställarenheter vid dessa fall. 
 

1. När anmälan inkommit från utföraren, tar biståndshandläg-
garen eller annan utsedd tjänsteman vid beställarenheten 
skyndsamt kontakt med aktuell utförare för att få mer in-
formation om det enskilda fallet. 
 

2. I de fall beställarenheten bedömer att den enskilde bör  
flyttas till korttidsvård, tar beställaren skyndsamt kontakt 
med den enskilde (om det går) alternativt med anhörig 
och/eller god man eller förvaltare för att förklara situationen 
och för att få medgivande till ansökan om korttidsvård samt 
flytt till sådan enhet. Medgivande behöver även omfatta 
nödvändig informationsöverlämning i form av skriftlig 
dokumentation mellan vård- och omsorgsboendet och kort-
tidsboendet, enligt punkt 3 för utförare av vård- och om-
sorgsboende. 

 
3. Vid medgivande, fattar biståndshandläggaren eller annan ut-

sedd tjänsteman inom beställarenheten beslut om korttids-
vård genom sedvanlig handläggning/hantering i Paraply-
systemet. Tidigare fattat beslut om permanent plats i vård- 
och omsorgsboende, kvarstår oförändrat. 

 
4. Beställaren kontaktar köhanteringen med förfrågan om plats 

för korttidsvård för personer med covid-19. 
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5. Efter att plats har förmedlats via köhanteringen, skickas be-

ställning till berörd enhet för korttidsvård. 
 

6. När beställaren får klartecken om när den enskilde kan 
komma till korttidsboendet, meddelar beställaren detta till 
utföraren samt till anhöriga och/eller god man eller förval-
tare. 

 
7. Beställaren fattar avgiftsbeslut för korttidsvård. I och med 

att det under denna period finns två aktuella beslut om insat-
ser i avgiftsgrupp 7, kommer det att innebära en viss reduce-
rad omsorgsavgift för den enskilde. Detta är dock helt i sin 
ordning. 

 
8. Beställaren ansvarar för att besluta om, samt boka transport 

för den enskilde och medföljande personal från vård- och 
omsorgboendet till korttidsboendet. Observera att det ska 
framgå vid bokningen att det avser en transport med behov 
av särskild skyddsanordning/utrustning. Beställaren bekostar 
transporten. 

 
9. När ansvarig läkare på korttidsboendet har bedömt att den 

enskilde är smittfri, ansvarar beställaren för att informera 
vård- och omsorgsboendet samt anhöriga och/eller god man 
eller förvaltare att den enskilde kan flytta tillbaka till vård- 
och omsorgsboendet. 

 
10. Beställaren beslutar, i samråd med enheten för korttidsvård 

och vård- och omsorgsboendet, när den enskilde ska flytta 
tillbaka till vård- och omsorgsboendet. Därefter beställs 
även transport för den enskildes hemresa. 

 
11. Efter att den enskilde flyttat tillbaka till vård- och omsorgs-

boendet, ansvarar beställaren för att avsluta beställningen 
och avgiftsbeslutet gällande korttidsvård. 

 
12. I de fall den enskilde avlider vid vistelsen för korttidsvård, 

avslutar beställaren samtliga aktuella insatser samt meddelar 
detta till vård- och omsorgsboendet. 

Anvisningar för enheter för korttidsvård för personer med co-
vid-19 
Följande ansvar och rutiner gäller för berörda enheter för korttids-
vård vid dessa fall. 
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1. Utföraren för korttidsvård ansvarar för att förmedla ledig 

plats till köhanteringen, samt att därefter ta emot och accep-
tera aktuell beställning från beställaren. 
 

2. Efter klartecken från beställarenheten om att en enskild 
kommer att placeras från ett vård- och omsorgsboende, an-
svarar korttidsboendet för att ha beredskap att kunna ta emot 
den enskilde på bästa sätt. 
 

3. Vid inflyttningsdagen, ansvarar utföraren för korttidsvård 
för att ta emot den enskilde med en särskilt utsedd personal. 
Denne ansvarar även för att ta emot muntlig överrapporte-
ring från medföljande personal från vård- och omsorgsboen-
det samt skriftlig dokumentation i pappersformat, enligt 
punkt 3 och 5 för utförare av vård- och omsorgsboende. 

 
4. Personal på korttidsboendet ansvar också för att, så långt det 

är möjligt, se till att den enskilde finner sig till rätta i den 
nya miljön. 

 
5. Ansvarig verksamhetschef för korttidsvården ansvarar för att 

all berörd personal snarast får kännedom om den enskildes 
aktuella hälsotillstånd och övriga behov, utifrån vad som 
framgått av den muntliga överrapporteringen och den skrift-
liga dokumentationen som överlämnats från vård- och om-
sorgsboendet. 

 
6. Utföraren för korttidsvård ansvarar därefter för att tillgodose 

den enskildes samtliga behov, samt att föra all relevant soci-
al dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

 
7. För att den enskilde ska faktureras på rätt sätt, ansvarar utfö-

raren för korttidsvård för att utförarrapportera närvaro samt 
eventuella avvikelser gällande den enskildes måltider, senast 
den 6:e varje månad. 
 

8. När den enskilde är symtomfri ansvarar utföraren för kort-
tidsvård för att i samråd med ansvarig läkare ta ställning till  
bedömning gällande smittfrihet hos den enskilde. 

 
9. När den enskilde har bedömts vara smittfri, ansvarar utföra-

ren av korttidsvård för att informera beställaren om detta. 
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10. Om det beslutas att den enskilde ska flytta tillbaka till vård- 
och omsorgsboendet, ansvarar utföraren för korttidsvård att 
hjälpa den enskilde att packa alla personliga tillhörigheter 
som denne hade med sig till korttidsboendet. 
 

11. All dokumentation som utföraren för korttidsvård har fört 
under den enskildes vistelse, ska skrivas ut och överlämnas 
till det vård- och omsorgsboende som denne ska flytta till-
baka till. Detta omfattar även aktuell läkemedelslista, i de 
fall den har förändrats efter ankomsten till korttidsboendet. 
 

12. Därutöver ansvarar utföraren för korttidsvård för att muntlig 
överrapportering av information görs till sjuksköterska på 
aktuellt vård- och omsorgsboende. 
 

13. I de fall den enskilde avlider under korttidsvistelsen, ansva-
rar utföraren för korttidsvård att skyndsamt meddela detta 
till beställaren. 

 
 
Vid eventuella frågor med anledning av dessa anvisningar hänvisas 
till: 
 
Barbro Karlsson, äldreförvaltningen, tel. 08-508 36 218 eller e-post: 
barbro.m.karlsson@stockholm.se  , eller 
 
Christina Malmqvist, äldreförvaltningen, tel. 08-508 36 222 eller e-
post: christina.malmqvist@stockholm.se  
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