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Remissvar 
Vårdföretagarna har beretts tillfälle att lämna remissvar över förslag till nya allmänna 
råd om tillämpning av förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda 
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.   

De allmänna råden syftar till att ge stöd vid bedömningar av om undantag kan medges 
från förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre.  

Vårdföretagarna har följande synpunkter, i huvudsak handlar det om behovet av ett 
antal förtydliganden.  

Planering för säkra besök 
Såsom avsnittet är beskrivet överlämnas en stor del av bedömningen av vad som anses 
vara ett säkert besök till varje enskild verksamhet. Det är svåra bedömningar att göra för 
varje enskild verksamhet. Vårdföretagarna önskar därför få tydligare beskrivet vad gäller 
de smittskyddsåtgärder som en verksamhet behöver vidta inomhus respektive utomhus 
för att besöket skall anses vara säkert.  

Omständigheter för att medge undantag från besöksförbud 
Möjligheten för individer att göra antikroppstester har ökat den senaste tiden och 
Folkhälsomyndigheten har i Vägledning för antikroppspåvisning daterad 2020-06-30 
konstaterat att ett positivt IgG-antikroppsvar bedöms innebära en möjlighet att umgås 
med andra personer, inklusive dem som tillhör någon riskgrupp, förutsatt att man 
fortsatt följer de generella rekommendationerna. Mot bakgrund av detta önskar 
Vårdföretagarna ett förtydligande kring hur närstående som uppger, eller påvisar, att de 
har antikroppar mot covid-19 ska bemötas i förhållande till besöksförbudet.  

Den som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett boende 
Avsnittet räknar upp ett antal exempel på yrkesutövarare, som inte tillhör personalen, 
som kan anses ha behov av att vistas i boendet. Vårdföretagarna önskar få förtydligat 
vad gäller yrkesutövare som utför tjänster som förvisso inte behövs för att skydda den 
boendes liv, säkerhet eller hälsa men som inte kan tillgodoses på annat sätt. Det främsta 
exemplet är frisörer, men det kan också handla om djur i omsorgen, exempelvis 
besökshundar som behövs för att motivera den boende till träning.  

Vårdföretagarna gör tolkningen att de tre strecksatserna gäller var och en för sig, och 
inte tillsammans.  
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Avslutning 

Vårdföretagarna har härutöver inga ytterligare synpunkter. 

Med vänlig hälsning, 
 

Antje Dedering 
Förbundsdirektör 

Sabina Joyau  
Näringspolitisk chef 

 


	Remissvar

