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Besök till patient med Covid-19 infektion i livets
slutskede – riktlinje för SLSO
Riktlinjen kan användas inom SLSO:s slutenvård inkluderande sjukhuset Älvsjö, samt
särskilda vårdplatser avseende vård av personer med Covid-19 och vård av patienter
inom SÄBO.
Under den pågående Covid-19 pandemin råder besöksförbud för närstående till
patienter i all slutenvård inom SLSO för att minimera smittspridning.
Digital kontakt med patient rekommenderas där så är möjligt.
Som undantag från detta besöksförbud kan närstående vid enstaka tillfälle besöka
patient med Covid-19 infektion i samband med livets slutskede.
För besöket gäller följande:
Maximalt två närstående tillåts besöka patienten. Det är önskvärt att dessa
besök sker samordnat vid ett tillfälle
Närstående ska inför besöket vara väl informerade om smitt- och
komplikationsriskerna för dem själva
Närstående som tillhör riskgrupperna för Covid-19 sjukdom avrådes från besök
Närstående som har pågående luftvägssymtom tillåts inte besöka patienten, för
att förhindra smittspridning till personal och andra patienter
Besökaren instrueras angående och tillämpar basala hygienrutiner som innebär
noggrann handtvätt före och efter besöket samt om möjligt hålla avstånd på 1-2
meter till patienten
Vid brist inom verksamheten på Covid-19 specifik skyddsutrustning måste
denna prioriteras till personal och besökare kan då inte erbjudas sådan
utrustning
Vid säkrad tillgång inom verksamheten på Covid-19 specifik skyddsutrustning
för personal kan besökare erbjudas sådan men behöver då utöver tillämpningen
av de basala hygienrutinerna även instruktion och hjälp med på- och avtagning
av skyddsutrustning för att minska smittorisken
När närstående inte kan besöka en patient i livets slutskede och inte heller kan närvara
för att ta avsked skall vårdgivaren kunna bistå anhörig med information om var ett
avsked kan planeras i senare skede (överväg därför dokumentation om var patienten
överförs).

