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Utredningsuppdrag om att 
förhindra smittspridning bland 
brukare på vård -och 
omsorgsboende  

Förslag till beslut 
Äldrenämnden beslutar 

1. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
upprätta en särskild enhet på ett vård- och omsorgsboende i extern eller egen 
regi för att vårda personer med demenssjukdom som smittats av virusetCovid-
19. 

2. att avrapportera till nämnd senast 23 april. 

 

 

Ärendet 
Personer som erbjuds boende på ett vård -och omsorgsboende beviljas detta enligt 
Socialtjänstlagen (SoL).  Den enskilde bor i sin egna lägenhet på boendet som denne 
också betalar hyra för.  Enligt lag får den enskildes rörelsefrihet inte begränsas på 
boendet vilket innebär att till exempel personer med demenssjukdom ska ha möjlighet 
att kunna röra sig fritt och också lämna boendet om denne så önskar.  
 
Under rådande Pandemi av viruset Covid-19 vårdas brukare som misstänkts eller 
konstaterats vara smittade genom så kallad kohortvård i syfte att begränsa 
smittspridning så långt som möjligt. Kohortvård innebär att den smittade brukaren 
hålls avskild (isolerad) i sin lägenhet utan kontakt med andra brukare. En särskilt avsatt 
personalgrupp sköter om den smittade och deltar inte i vården och omsorgen av de 
friska brukarna.  
            

Äldrenämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till äldrenämnden 2020-04-13 ALN 
  
Handläggare:  
Jesper Kyrk 
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Då personer som lider av demenssjukdom är svåra att hållas isolerade på sina rum 
utan ofta rör sig ut på avdelningen försvåras möjligheten till kohortvård vilket innebär 
en ökad risk för smittspridning på avdelningen. Utifrån rådande situation vill 
äldrenämnden ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att upprätta 
platser på ett vård -och omsorgsboende där personer som lider av demenssjukdom 
och som smittats av covid-19 kan vårdas med stöd av smittskyddslagen. 
 
I utredningen behöver de juridiska förutsättningarna för denna åtgärd belysas men 
också för- och nackdelar för den enskilde. Även de praktiska frågorna som rör lokaler 
och hälso- och sjukvårdsinsatser behöver besvaras. 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av äldreförvaltningens krisledning 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet kommer att innebära ekonomiska konsekvenser om utredningsuppdraget 
realiseras. 

 

 

 

 

 

Äldreförvaltningen 

 

Carina Juhlin 
Direktör 
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