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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46)
om besök i särskilda boendeformer för äldre under
covid-19-pandemin;

HSLF-FS
2021:78
Utkom från trycket
den 3 november 2021

beslutade den 26 oktober 2021.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § 2 och 5 § socialtjänstförordningen (2001:937) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter
(HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under
covid-19-pandemin
dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 och 9 §§ ska ha följande lydelse.
5 § Den verksamhetsansvarige ska fastställa rutiner för hur risken
för spridning av sjukdomen covid-19 ska kunna begränsas vid besök
i ett sådant boende som anges i 1 §. Rutinerna ska utarbetas med
utgångspunkt från de allmänna råd samt andra rekommendationer
som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för att begränsa risken för
spridning av sjukdomen. Om smittskyddsläkaren har lämnat rekommendationer till verksamheten, ska även dessa beaktas vid utarbetandet
av rutinerna.
Om det finns olika behov hos de som bor i boendet, ska den verksamhetsansvarige bedöma om hänsyn behöver tas till dem vid utarbetandet av rutinerna.
Rutinerna ska fortlöpande ses över och vid behov revideras så att de
står i överensstämmelse med de allmänna råden samt de andra rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och från smittskydds
läkaren, om sådana har lämnats.
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9 § Den verksamhetsansvarige ska se till att de boende och deras
besökare får information om de allmänna råd samt rekommendationer
som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för att begränsa risken för
spridning av sjukdomen covid-19. Om även smittskyddsläkaren har
lämnat rekommendationer till verksamheten, ska information om
dessa lämnas.
Informationen ska dessutom innefatta hur de allmänna råden och de
rekommendationer som anges i första stycket tilllämpas med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna i det särskilda boendet.
Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.
Socialstyrelsen
OLIVIA WIGZELL
Anna Giertz
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