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Rutin vid utomhusbesök av närstående på vård och 

omsorgsboende 

Det råder allmänt besöksförbud i särskilda boende för äldre. Undantag från detta 

besöksförbud kan för enskild medges av enhetschef utifrån rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och interna rutiner i hälso-och sjukvårdshandboken under 

Coronapandemi gällande besöksförbud och inflyttning.  Skäl till avsteg från besöksförbud ska 

dokumenteras i kundens sociala journal. 

Denna rutin beskriver tillvägagångssätt vid besök av närstående utomhus.  

Bokning av besök och genomförande av besök planeras individuellt med hänsyn tagen till 

enhetens möjligheter att genomföra besök, kundens hälsa och förmåga och närståendes 

resmöjligheter. Riskbedömningen som visar att det inte medför någon ökad smittrisk görs av 

enhetschefen, och vid behov i samråd med sjuksköterska. För kunder med nedsatt kognitiv 

förmåga görs även en bedömning av möjligheten att kunden klarar av de restriktioner som 

dessa besök innebär. Riskbedömningen förs in i social journal. 

Besöken sker på utsedd plats utomhus. Besökaren och kund ska sitta avskilda i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga minst 2 meters avstånd. Alternativ 

som kan användas är bord med plexiglas emellan, långt bord eller annat alternativ på de 

enheter där avstånd och avskildhet kan ske t ex genom befintlig uteplats/utemiljö, avstånd 

mellan kund och närstående ska vara 3 meter. Besök bokas av kontaktman och godkänns av 

enhetschef. 

- 1-2 närstående kan närvara vid besöket. 

- Enheten utser en person som är ansvarig för att se till att det inte förekommer fysisk 

kontakt och för att desinficera alla tag ytor före och efter varje besök.  

- Inför varje besök används befintlig riskmatris för att säkerställa att både besökaren och 

kunden är symtomfria. 

- Vid uppvisandet av några symtom hos någon av parterna genomförs inte besöket. 

- Inför varje besök ska enheten möjliggöra handhygien (tvätt/desinfektion) för båda 

parter. 
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- Efter besök ska verksamheten vara uppmärksam på att kunden inte uppvisar symtom i 

14 dagar. 

 

 

 

 

Personal utsedd att vara med vid mötet ska 

  
- Möta upp närstående på anvisad plats utanför boendet eller i trädgården  
- Tala om för närstående vilka mötesregler som gäller (se nedan)  
- Ledsaga närstående in till mötesplatsen och säkerställa att de på vägen inte kommer i 

kontakt med övriga kunder 
- På hänsynsfullt avstånd hålla uppsikt så att mötesreglerna inte överträds  
- Ledsaga de närstående ut från mötet  
- Efter mötena skall samtliga tagytor inklusive bord, stolar och plexiglasskivan torkas av 

med desinfektionsmedel. 
 

 

Mötesregler 

 
- Max antal närstående är två personer (över 15 år)  
- Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några symtom, alla ska vara friska  
- Fysisk kontakt med närstående är inte tillåten  
- Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen eller bordet. 
- Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra. Boendet kan vara 

behjälpliga med fika. 
- Personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas 

 

Enheten ansvarar för att planering av besök utomhus sker utifrån denna rutin och gällande 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minimera smittspridning. 

I händelse att det på boendet förekommer smitta eller misstänkt smitta så upphör alla besök.   

Besök återupptas när verksamheten konstaterats smittfri, för mer information se Kriterier för 

smittfrihet i Hälso- och sjukvårdshandboken under coronapandemi.  

 

 


