Äldreförvaltningen
Avdelningen för stadsövergripande
äldreomsorgsfrågor

Dnr 2.7-301/2020
Sida 1 (2)
2021-02-15
Version 2

Checklista för lokala besöksrutiner på särskilt
boende för att minska risken för smittspridning
av covid-19
Bakgrund
Det tillfälliga lokala besöksförbudet på särskilda boende som
utfärdades med stöd av Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen
covid-19; upphör from den 24 februari 2021.
Tidigare lokala rutiner för säkra besök ska återupptas from den 24
februari 2021 enligt denna checklista.
Underlag till lokala rutiner
Den verksamhetsansvarige ska verka för att besök till en person
som bor i ett särskilt boende kan genomföras på ett säkert sätt för att
risken för att sjukdomen covid-19 sprids i boendet begränsas.
De lokala rutinerna ska vara upprättade med utgångspunkt från de
föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten har utfärdat för att begränsa risken för
smittspridning. I rekommendationen framförs att lokala rutiner för
besök kan tas fram i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska,
vid behov med stöd av läkare och vårdhygienenhet eller
smittskyddsenhet inom regionen. Om smittskyddsläkaren har
lämnat rekommendationer till verksamheten, ska även dessa beaktas
vid utarbetande/revidering av de lokala rutinerna.
Socialstyrelsens föreskrifter
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för
äldre under covid-19-pandemin; HSLF-FS 2020:46
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under
covid-19
Region Stockholm riktlinjer för covid-19 inom särskilt boende
för äldre Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm
Rekommendationer vid besök på särskilda boenden för äldre
(SÄBO) sid 13 och 14
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Checklista för lokala rutiner


Genomföra riskanalyser som beskriver riskerna vid besök
och vilka åtgärder som behövs för att minska de riskerna.



Regelbunden information till boende och besökare om
aktuella lokala rutiner för att hindra smittspridning av covid19.



Bedöma och ta hänsyn till om det framkommer olika behov
hos de boende.



Säkerställ att all personal har aktuell information från
myndigheter om vad som gäller för besökare.



Säkerställa att det finns information om vaccinationer att
hänvisa till.



Komma överens med besökare om en tid för besöket och om
hur många som kan besöka boendet samtidigt.



Informera före besöket och vid ankomst till boendet om de
aktuella besöksrutinerna.



Uppmana besökare att följa aktuella hygienrutiner inför,
under och efter besök.



Bedöma var besöket ska genomföras om det inte är möjligt i
den boendes lägenhet.



Säkerställa att personalen i det särskilda boendet har god
kännedom om och förmåga att i det praktiska arbetet tillämpa
de lokala rutinerna.



Besökare ska meddela den verksamhetsansvarige om hen får
symtom relaterade till covid-19 inom ett dygn efter besöket.

