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Covid-19

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på
äldreboenden för personer
som har antikroppar
Ett aktuellt, positivt antikroppstest kan vara ett av underlagen när du som
är verksamhetsansvarig tillåter undantag från besöksförbudet. I detta
dokument hittar du stöd för ditt beslut.
Information för socialtjänsten om covid-19 uppdateras löpande på
socialstyrelsen.se/covid19. Där hittar du bland annat frågor och svar
om besöksförbudet.

Kort om undantag från besöksförbudet
• Ingen besökare har rätt att komma in på ett äldreboende utan att den som är
verksamhetsansvarig har beviljat ett undantag från besöksförbudet.
• Undantag från besöksförbudet kan beviljas om det i det enskilda fallet både 1.
finns särskilda omständigheter som motiverar besök och 2. risken för smittspridning på boendet bedöms liten. Det är också viktigt att ett eventuellt besök kan
genomföras på ett säkert sätt.
• I de fall det är aktuellt att grunda ett beslut om undantag på att besökaren har
antikroppar är det den som är verksamhetsansvarig som bedömer om testet är
tillförlitligt.
• Även när ett besök beviljats ställs krav för att få göra besöket. Besökaren måste
vara frisk och får inte ha sjukdomskänsla eller symtom på covid-19. Vid besök
rekommenderas bland annat att hålla 2 meters avstånd och ha god handhygien.

Besök utomhus är att föredra om det är möjligt
Beslut om undantag för besök utomhus, till exempel i trädgården, kan motiveras
för många äldre som har möjligheten. Besök inomhus behöver motiveras starkare,
här kan antikroppar hos besökaren ha betydelse. I praktiken betyder möjligheten
att grunda beslutet om undantag i antikroppar att en boende som inte kan ta emot
besök utomhus, och samtidigt inte uppfyller de striktare kraven för besök inomhus, kan få besök inomhus av en besökare med antikroppar.
Fler omständigheter som kan ligga till grund för besök inomhus
respektive utomhus finns beskrivna i Socialstyrelsens
allmänna råd om tillämpning
av besöksförbudet.
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Så bedömer du om ett testresultat är tillförlitligt
När du bedömer ett resultat från ett antikroppstest bör du försäkra dig om
att resultatet
• gäller för den person som vill göra besöket
• inte är äldre än 6 månader (räknat från när provet togs)
• visar att personen har antikroppar av typen IgG mot SARS-CoV-2
• bygger på ett test som uppfyller prestandakraven enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.*
*Denna information får sökas hos laboratoriet. Det kan antingen framgå av testresultatet eller
på det aktuella laboratoriets webbplats. I praktiken kan det handla om följande skrivning:
Testen/testerna som används för påvisning av IgG mot SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 uppfyller prestandarekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som finns specificerade
i Vägledning för antikroppspåvisning.

Källor och mer information
Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om
tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (13 juli 2020)
Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning (30 juni 2020)
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer
för äldre under covid-19-pandemin (9 april 2020)
Folkhälsomyndighetens webbplats ”Om antikroppstest” (uppdaterad 22 juli 2020)
SFS 2020:163 Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer
för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (31 mars 2020)
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