
 

Besök till Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende   

av personer med antikroppar 

BOENDE 

Förekomst av antikroppar hos en för covid-19 symtomfri boende kan motivera undantag från 

förbudet mot besök. För att ge den äldre en ökad rörlighet i samhället och möjlighet till umgänge 

med anhöriga kan därför personer med ett positivt IgG-antikroppssvar tillfälligt vistas utanför 

boendet. Det kan röra sig om att umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom 

familj och vänner. För personer som tillfälligt vistas utanför boendet ska de generella 

rekommendationerna följas och begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.  

Verksamheten ska säkerställa att hämtning och lämning av den äldre som tillfälligt vistas utanför 

boendet görs på ett säkert sätt.  
 
 Följande regler gäller: 
1. Hämtning och lämning av den boende är planerad och inbokad.  
2. Boende och närstående informeras och instrueras innan om hur hämtning och lämning går till.  
3. Personal vet hur hämtning och lämning går till.  
4. Personal har möjlighet att följa den boende till anvisad mötesplats där närstående möter upp 
utomhus.  
5. Personal rengör alla tag-ytor, till exempel hjälpmedel utomhus omgående när den boende 
kommer tillbaka.  
6. Personal följer den boende tillbaka till lägenheten.  

 
Personal ska alltid hålla avstånd till den boende. 

ANHÖRIGA 

Även förekomst av antikroppar hos en för covid-19 symtomfri besökare kan motivera undantag 

från förbudet mot besök. För att kunna motivera ett sådant undantag bör antikroppstestet inte 

vara äldre än sex månader och ha genomförts i enlighet med rekommendationerna i 

Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning. 

Socialstyrelsen rekommenderar att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus. Besök 
inne i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är 
möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens 
förmåga att genomföra det på ett säkert sätt. 
 
Följande regler gäller: 
1. Intyget på antikropstest måste visas och godkännas av tjänstgörande sjuksköterska  
2. Hämtning och lämning av den boende är planerad och inbokad.  
3. Boende och närstående informeras och instrueras innan om hur hämtning och lämning går till. 
4. Personal vet hur hämtning och lämning går till.  
5. Personal har möjlighet att följa den boende till anvisad mötesplats där närstående möter upp 
utomhus.  
6. Personal rengör alla tag-ytor, till exempel hjälpmedel utomhus omgående när den boende 
kommer tillbaka.  
7. Personal följer den boende tillbaka till lägenheten. 

Observera att besöksförbudet fortfarande gäller i särskilt boende. 


