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Rutin vid beslut av undantag från besöksförbud på särskilt
boende för äldre
I enlighet med SFS 2020:163 råder det tillfälligt besöksförbud med anledning av covid-19 på
samtliga särskilda boenden för äldre inom Nynäshamns kommun.
Undantag från besöksförbudet kan göras utifrån nedan angivna kriterier. Beslut om undantag kan
fattas av för boendet ansvarig enhetschef. Om möjligt ska samtycke till undantaget inhämtas från
brukaren som besöket berör.

Kriterier för undantag från besöksförbudet

Undantag från besöksförbud kan göras om enhetschef bedömer att följande kriterier är uppfyllda:
-

Brukare bedöms av sjuksköterska och/eller läkare befinna sig i livets slutskede
Symtomfrihet hos besökare, bedömning utförs av sjuksköterska i anslutning till bedömning
om undantag från besöksförbud kan göras
Ingen misstänkt eller bekräftad smitta har förekommit på aktuell avdelning de senaste 14
dagarna

I det fall besökare tillhör riskgrupp uppmanas denne att avstå besök men kan på eget ansvar välja
att bortse från uppmaningen. I det fall besökare uppger att denne har symtom kan undantag ej
göras.

Enhetschefens ansvar
-

-

Inhämta information enligt kriterier ovan som grund för bedömning om undantag kan göras
Informera berörd personal samt sjuksköterska om beslut om undantag fattas
Ansvara för all planering av besöket
Överenskomma om lämplig tid för besöket med berörd personal samt vid behov
sjuksköterska
Informera besökare om förhållningsregler samt tid för besöket
Inhämta muntligt samtycke till att följa givna förhållningsregler från alla besökare
Rådgöra med kollega och/eller MAS vid behov
Erbjuda digital kontakt då undantag från besöksförbud endast är en engångsföreteelse
Informera besökare om att beslut ej kan överklagas
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Förhållningsregler för besökare

Besökare ska informeras om följande samt inför besöket samtycka till att följa givna instruktioner för
besöket:
-

Besök får endast genomföras om besökare är symtomfri
Antalet besökare bestäms i varje enskilt fall av enhetschef utifrån aktuella förutsättningar
Besöket får ej vara längre än 6 timmar och tid överenskommes med berörd personal
Besökare får ej vistas utanför brukarens rum utom när de anländer till eller lämnar boendet
Endast anlända och lämna boendet i eskort av personal
Påkalla behov av kontakt med personal via larm eller angivet telefonnummer
Kontakt med andra brukare får ej förekomma
Hålla 2 meters avstånd till personen som besöket avser

Att tänka på för personal i samband med besöket
-

-

Hålla 2 meters avstånd från besökaren
Eskortera besökare i överenskommelse med enhetschef både till och från brukares rum
Påminna besökare om att denne ej får vistas utanför brukarens rum samt att vid behov av
kontakt med personal påkalla detta genom att larma eller ringa angivet telefonnummer
Säkerställa att inga andra brukare riskerar att komma i kontakt med besökaren
Påminna besökare om att tvätta händerna vid ankomst till boendet samt efter avslutat
besök
Uppmana besökaren att hålla 2 meters avstånd till brukaren

