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Uppdrag gällande besöksförbudet i särskilda boendeformer för 

äldre  

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla stödet för hur bedöm-

ningen av undantag kan göras från förbudet mot besök enligt  förordningen 

(2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre 

för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Socialstyrelsen får 

också i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fun-

gera som ett stöd för personalen på hur besök kan ordnas, samtidigt som de 

äldre skyddas (säkra besök), inom och i anslutning till särskilda boende-

former för äldre.  

Stödet som tas fram ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommen-

dationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19 

pandemin. Socialstyrelsen ska vid behov samverka med Folkhälsomyndig-

heten och andra berörda aktörer. Uppdraget ska genomföras inom ramen för 

myndighetens förvaltningsanslag. Uppdraget ska redovisas till Regerings-

kansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juli 2020 och hänvisa till det 

diarienummer som detta beslut har. 

Ärendet 

Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 

gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommen-

dationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre. 

Inom särskilda boendeformer för äldre finns det personer som bedöms vara 

särskilt utsatta och sårbara för covid-19. Flera boenden valde också att införa 

förbud mot besök. Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april 2020 

genom förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda 
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boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 

(förordningen). Enligt förordningen finns en möjlighet att göra undantag 

från besöksförbudet. Förordningen är tillfällig och upphör att gälla vid 

utgången av juni 2020. Regeringen har denna dag beslutat om fortsatt 

giltighet av förordningen till och med den 31 augusti 2020.  

Det är angeläget att de äldre kan träffa sina nära och kära. Stödet för hur 

bedömningen av undantag från förbudet i särskilda boendeformer kan göras 

behöver därför utvecklas för att möjliggöra säkra besök, och information om 

olika möjligheter att ordna säkra besök behöver förbättras. Personalen och 

de anhöriga behöver också få ytterligare information om hur det går att 

ordna sådana besök. Det kan t.ex. handla om att träffas utomhus eller att 

sätta upp plexiglas i boendet.  

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren  

 Christina Janzon 
 

Kopia till 
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