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Uppdaterad information 26.10.2021: 

Uppdaterade riktlinjer för boendeverksamheten från 
Pandemigruppen på Kårkulla 

Besök på enheterna 

 

Besök kan enbart begränsas på basen av karantän- eller isoleringsbeslut fastställda av 

smittskyddsläkaren. 

 

• Verksamhetsenheten kan endast begränsa besök hos brukaren, ifall att behörig 

myndighet försatt brukaren i karantän eller isolering i enlighet med smittskydds-

lagen. Begränsningar som berör verksamhetsenhetens karantän- eller isolerings-

beslut kan inte omfatta andra brukare än den brukare beslutet berör. Individens 

grundläggande rättigheter bör alltid respekteras fullständigt även då det handlar om 

att förebygga smittsamma sjukdomar. 

 

Följande saker bör beaktas vid besök på enheterna: 

 

• Besökaren bör vara frisk och symptomfri 

• Besökare får direktiv om hur man gör ett tryggt besök, endera per telefon på 

förhand eller då hen anländer till enheten. Det är även bra att lägga fram direktiven 

till påseende vid ingången. 

• Besökaren bör sköta sin handhygien och använda näs-munskydd under besöket, 

förutsatt att inte hälsoskäl utgör ett hinder. 

• Personalen informerar om och hjälper besökaren med handhygienen och med 

användningen av skyddsutrustning vid behov.  

• Besökaren håller minst två meters avstånd till andra brukare och personal alltid då 

det är möjligt (inomhus). 

• Det är önskvärt att besöken organiseras så att onödig vistelse i allmänna utrymmen 

undviks.  

• Rekommenderas att besök på enheterna sker utomhus. Om utomhusbesök inte är 

möjliga kan besök ske inne på boendet i brukarens eget rum.  

 

Brukares rätt att lämna boendet 
 

• Brukaren har rätt att lämna boendet och rekommenderas i så fall att hålla 

avstånd till andra (inomhus) och vara noggrann med handhygienen. 
o Om en brukare är försatt i karantän av smittskyddsläkaren bör hen inte åka hem till anhöriga 

eller vistas i allmänna utrymmen inom eller utanför enheten under karantäntiden. 

o Om anhöriga tar hem brukare från gruppboende och brukaren ifråga blir sjuk önskar vi att 

brukaren inte återvänder till boendeenheten förrän hen har varit symptomfri i 48 timmar.  
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o  Om en brukare återvänder med symptom eller efter att hen har haft symptom bör 

försiktighetsåtgärder för dropp- och beröringssmitta vidtas. Detta innebär att brukaren hålls i 

sitt eget rum, symptomen följs upp och personalen använder skyddsutrustning vid omsorgen 

av brukaren tills det har gått åtminstone 14 dygn sedan symptomen började och brukaren 

har varit symptomfri 2 dygn. Med symptomfri avses att brukaren är feberfri och att 

symptomen på luftvägsinfektion har blivit märkbart lindrigare.  

• Desinficera dörrhandtagen ofta och se till/uppmana att brukarna tvättar sina händer 

efter att de har varit borta från boendet/sin lägenhet.  

 

Skyddsutrustning 
 

Samtlig personal använder ansiktsmask i situationer där avstånd inte kan hållas (2 

meter). FFP2-ansiktsmasker används vid konstaterade eller misstänkta covid-19-fall på 

enheterna. Ansiktsmaskerna har skickats till respektive expertteam i varje region.  
o Munskydden skaffas centralt och skickas ut till regionerna.  

o Kom ihåg att tvätta eller desinficera händerna före du sätter på näs-munskydd. 

Händerna tvättas eller desinficeras även före skyddet tas bort och efter att det har 

tagits bort.  

o Näs- och munskydden kasseras om man tagit bort det. 

• Brukarna rekommenderas bära munskydd i situationer utanför hemmet där 

säkerhetsavstånd inte kan hållas.  
o Munskydd går under hygienartiklar och kan köpas till brukaren i samband med övriga inköp, 

som exempelvis tandkräm och tandborste. Brukaren bekostar då dessa munskydd själv, 

precis som tandborste och tandkräm köps för egna pengar. Om anhöriga vill hämta ut gratis 

munskydd från hemkommunens utdelningspunkt för mindre bemedlade och föra till boendet 

får de naturligtvis göra det. 

• Personalen informerar och handleder brukarna om handhygien, säkerhetsavstånd 

och användning av munskydd.  
o Dokumentera skriftligen när brukaren i fråga har fått handledning i dessa frågor.  

o På samkommunens hemsida/intranät hittas inom kort lättläst information om coronaviruset, 

både med och utan bildstöd. Ett annat exempel på lättläst information om coronaviruset 

finns på FDUV:s hemsida: https://fduv.fi/lattlast/lattlast_nyheter/article-130373-72617-

lattlast-om-coronaviruset 

 

Korttidsvård 

 

• Korttidsvård erbjuds och ordnas enligt behov. 

• Brukare i riskgruppen för coronaviruset kan delta i korttidsvården enligt 

överenskommelse.  

• Samtliga brukare som får korttidsvård bör vara symptomfria.  

• Följeslagare bör bära munskydd när brukaren förs till eller hämtas från korttids-

vården. 

 

https://fduv.fi/lattlast/lattlast_nyheter/article-130373-72617-lattlast-om-coronaviruset
https://fduv.fi/lattlast/lattlast_nyheter/article-130373-72617-lattlast-om-coronaviruset
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Inflyttning till boende och institutionsvård 

 

• Planerad inflyttning till tomma gruppboendeplatser förutsätter att brukaren är frisk 

(=inga respiratoriska sjukdomssymptom) och har varit symptomfri i 48 timmar före 

inflyttning. Efter inflyttning följs eventuella symptom upp i 14 dygn. 

• Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt krävs att ett negativt coronatest uppvisas 

innan inflyttning till ett dygnetruntboende.  
o Den skickande parten, t.ex. sjukvårdsenheten varifrån brukaren flyttar, ombesörjer att testning 

utförs.  

o I de fall brukaren flyttar hemifrån är det kommunens hälsovårdscentral som utför testningen.  

• Det är upp till varje regionchef att följa upp vilka riktlinjer som gäller för den egna 

regionen. 

• KUR-verksamheten (krisvård, undersökning och rehabilitering) tar emot brukare i 

normal ordning. 

 

Övriga direktiv inom boendeverksamheten 

 

• Modellätande är tillsvidare inte tillåtet, inga undantag beviljas.  
o Det är mycket krävande och speciella tider och pandemigruppen är medveten om att denna 

restriktion känns tung för personalen. Samtidigt finns denna restriktion till just för brukarnas 

och personalens trygghet och hälsa. Pandemigruppen har identifierat modellätandet som en 

speciell risksituation som tyvärr kräver speciella arrangemang en tid framöver. Försök hitta 

lokala alternativa lösningar istället för modellätande. 

• Kom ihåg att hålla avstånd och vara noggranna med handhygienen vid kaffe- och 

matpauser i gemensamma utrymmen/matsalar.  

• Panadol samt en febertermometer måste finnas på alla enheter. Personalen har rätt 

att ge febernedsättande enligt förpackningens ordination i 3 dagar utan läkar-

ordination. 

• Proaktiva vårdbeslut och vårdavgränsningar ska fattas i samförstånd med klienten 

och hans/hennes närstående enbart på behovsbasis. 

 

 

 

Rikta eventuella frågor i första hand till respektive regionchef/chefen för EUC.  


