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Välfärdssektorn 
Äldreomsorgen och handikappservicen 
Boendeservicen 

 
 

Anhörigas besök hos äldre personer i utrymmen på äldreomsorgens  

serviceboenden 

   
Anhöriga kan nu träffa sina äldre personer. Vi strävar till att ordna besöken enligt önskemål. Säkerhetsfö-
reskrifterna bör följas p.g.a. coronasituationen.  
 
Boende och anhöriga bör vara friska.  
Om det finns personer som har smittats av corona eller misstanke om coronasmitta på avdelningen är 
besök inte tillåtna.  

 

Man ska komma överens om besöket på förhand med avdelningen för att kunna säkerställa möjligast 

trygga förhållanden för besöket.  
 
 

Observera följande vid besöken:  

 
På gården: 

• Man kommer på förhand överens om tidpunkten för besöket och dess längd med avdelningens per-
sonal, på så vis undviker man trängsel   

• Man tillämpar god handhygien – händerna desinficeras med handdesinfektionsmedel före och efter 
besöket 

• Skötaren följer boende till och från besöket och ger vid behov anvisningar till den anhöriga 

• Vi rekommenderar att kirurgiskt mun- och nässkydd används vid alla besök 

• I närkontakt – under 2 meter – (t.ex. då man kramas) är det obligatoriskt att använda kirurgiskt mun- 
och nässkydd 

• Håll säkerhetsavstånd om besökarna är flera (grupper på över fem personer rekommenderas inte) 

• Den anhöriga och boende har möjlighet att vistas ute tillsammans (ta en promenad), då ska den an-
höriga använda kirurgiskt mun- och nässkydd 

• Husdjur kan komma på besök utomhus 

• Personalen rengör bordsytor och stolarnas armstöd och ryggstöd efter besöket. 
 
Närmare anvisningar för besöket fås från varje boendeserviceenhet inom äldreomsorgen.  

 

Inomhus, men ändå utanför avdelningen: 

• Om det inte är möjligt att ordna besöket utomhus p.g.a. vädret eller boendes tillstånd 

• Kommer man på förhand överens om besöket med avdelningens personal (tidpunkt och längd) 

• Man tillämpar god handhygienen (händerna desinficeras med handdesinfektionsmedel före och efter 
besöket) 

• Alla som besöker huset måste använda kirurgiskt mun- och nässkydd 

• Ett säkerhetsavstånd på 2 meter hålls alltid då det är möjligt.  
 
  

3.7.2020     



 
I boendes rum: 

• Besök i boendes rum är fortfarande ett undantag och prövas från fall till fall. Det blir aktuellt närmast 
då boendes tillstånd är kritiskt eller han/hon är i terminalvård 

• Skötaren följer den anhöriga till och från besöket och ger anvisningar om användningen av handdes-
infektionsmedel och ger ett kirurgiskt mun- och nässkydd till den anhöriga 

• Besök i boendes rum: endast två anhöriga åt gången 

• De anhöriga får inte vistas i avdelningens allmänna utrymmen 

• Personalen rengör bordsytor och stolarnas armstöd och ryggstöd efter besöket. 
 

Närmare anvisningar för besöket fås från varje boendeserviceenhet inom äldreomsorgen.  

 
Allmänt: 

• Undvik att röra dig i onödan inne i huset 

• Då man använder hiss ska bara medlemmar av samma sällskap vara samtidigt i hissen 

• Rätt användning av kirurgiskt mun- och nässkydd förutsätter att skyddet täcker både mun och näsa 
och att skyddet inte tas bort emellan 

       
      Man kan också ordna kontakt mellan boende och anhörig:  

• Per telefon 

• Via andra fjärranslutningar, t.ex. videosamtal 
 
Anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd:    
• Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä (på finska)    
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana?fbclid=IwAR1OK9c2CMDP0rNYrwtoJ4-ft33pzzXl1rv4HQkF0YKmyP489xsEVpnKNC0


 

 

 

 


