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Checklista för besök i vård- och
omsorgsboende
På grund av smittspridningen i samhället och gällande råd och
rekommendationer avråder vi från besök inom äldreomsorgen. Boka gärna
videsamtal genom att kontakta verksamheten. Om du ändå väljer att göra ett
fysiskt besök gäller följande:
➢ Besök ska bokas i förväg via telefon.
➢ Du som besökare och boende ansvarar för att begränsa antalet besökare
för att undvika trängsel. Besök med 1–2 personer rekommenderas.
➢ Besöket sker i den enskildes lägenhet eller utomhus.
➢ Personal tillhandahåller handsprit och munskydd. Munskyddet ska
behållas på under hela besöket.
➢ Personal informerar om hygien- och gällande besöksrutin (muntligt och
skriftligt).
➢ De anhöriga ska tvätta händerna direkt vid porten och sedan i den
boendes lägenhet!
➢ Personal informerar om vikten av att hålla avstånd (2-metersregeln!!)
till den som besöks, övriga boende och personal samt att begränsa
fysisk kontakt.
➢ Besökare följs av personal till den boendes lägenhet.
➢ I det fall den boende befinner sig utanför lägenheten när besökaren
anlänt - hämtar personal den boende till lägenheten.
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➢ Besökare ska ej vistas i allmänna utrymmen.
➢ Vid behov av kontakt med personal under pågående besök samt när
besöket ska avslutas – påkalla hjälp genom att larma från lägenheten
och invänta personal.
➢ Tvätta händerna med tvål och vatten eller sprita av händerna strax innan
du lämnar lägenheten.
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➢ När besöket är avslutat följs besökare till porten av personal.
➢ Efter besöket desinficerar besöksvärdinna tagytor i lägenheten
(handtag, vattenkranar, spolknapp sov). Den boende påminns om att
tvätta händerna eller erbjuds handsprit.
Lokala rutiner kan förekomma, ta kontakt med aktuell verksamhet för att få
veta vad som gäller.
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