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Postadress Telefon E-post 

Smittskyddsläkarföreningen 

c/o Eva Melander 
Smittskydd Skåne 

Område smittskydd och vårdhygien 

Region Skåne 
 

Postadress: Jan Waldenströms gata 5, 20502 Malmö 

Besök: Jan Waldenströms gata 5, Malmö sjukhusområde 
 

040-337181 eva.z.melander@skane.se 

 

Webbadress 

http://www.slf.se/smittskydd 

 

 
Till Socialstyrelsen 

 
 
Yttrande över: 
 
Förslag om att upphäva Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök 
i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, dnr: 4.1–9392/2022 
 

Sammanfattning av ärendet 

 

Som ett led i att begränsa smittspridningen till särskilda boenden för äldre (SÄBO) under 

covid-19-pandemin beslutade regeringen om förbud mot besök på dessa boenden från och 

med den 1 april 2020. Innan dess fanns en rekommendation om att enskilda borde avstå från 

att besöka personer som bodde i SÄBO. Förordningen om tillfälligt förbud mot besök i 

särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 

upphörde att gälla den 30 september 2020.  

Socialstyrelsen fick under sommaren 2020 i uppdrag av regeringen att analysera om det 

tillfälliga besöksförbudet i SÄBO borde fortsätta att gälla efter den 30 september 2020. Om 

myndigheten gjorde bedömningen att det var möjligt och lämpligt att besöksförbudet 

upphörde att gälla, skulle myndigheten redovisa vilka regelverk på myndighetsnivå som 

skulle kunna ersätta det nationella besöksförbudet. Socialstyrelsen bedömde i rapporten till 

regeringen att det regelverk som kunde ersätta det nationella besöksförbudet var föreskrifter 

om att den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende för äldre personer ska verka 

för att besök kan genomföras på ett säkert sätt så att risken för att sjukdomen covid-19 sprids 

i boendet begränsas. 

Den 28 september 2020 beslutade Socialstyrelsen om föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om 

besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.  

Föreskrifterna trädde ikraft den 1 oktober 2020. Den 26 oktober 2021 beslutade 

myndigheten att ändra HSLF-FS 2020:46 på grund av att Folkhälsomyndigheten upphävde 

vissa föreskrifter. HSLF-FS 2020:46 har inte en tidsbegränsad tillämpningsperiod och gäller 

således alltjämt. Syftet med HSLF-FS 2020:46 har varit att tydliggöra verksamheternas 

ansvar vid besök och minska risken för smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen 

covid-19 i särskilda boendeformer för äldre. Ett annat syfte med föreskrifterna har varit att 

de boende och deras besökare ska känna sig trygga i att verksamheterna säkerställer att 

besöken är säkra ur smittosynpunkt. Föreskrifterna har också syftat till att utgöra ett 

nationellt stöd för verksamheterna och att bidra till en enhetlighet när det nationella 

besöksförbudet på SÄBO inte längre gällde. 
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Vid en sammantagen bedömning av vad som nu är känt bedömer Socialstyrelsen att HSLF-

FS 2020:46 inte längre fyller sitt ursprungliga syfte. Situationen när föreskrifterna trädde i 

kraft, den 1 oktober 2020, skiljer sig markant från dagens situation eftersom pandemin nu 

befinner sig i ett nytt skede. Även om smittspridningen i januari 2022 varit högre än 

någonsin i hela samhället blir de flesta lindrigt sjuka. Det gäller även de personer som tillhör 

den grupp som är bosatta i SÄBO. Dödstalen har också varit lägre i hela Sverige, så även 

bland äldre personer. Folkhälsomyndigheten gör också antagandet att det inte kommer att 

uppstå behov av ytterligare smittskyddsåtgärder i samhället under den närmaste tiden. För 

närvarande kvarstår också en rad rekommendationer om en rad riskreducerande åtgärder i 

omsorgen, som t.ex. i SÄBO. Vidare kommer Covid-19 från och med den 1 april 2022 inte 

heller längre klassificeras som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom, den kommer 

dock vara anmälningspliktig.  

 

Sammantaget gör Socialstyrelsen därför bedömningen att föreskrifterna HSLF-FS 2020:46 

ska upphävas. Myndigheten bedömer att det bör sker inom en snar framtid, men att det 

tidigast kan ske vid utgången av maj månad 2022.      

 

 

Yttrande 

Smittskyddsläkarföreningen stödjer förslaget utan invändningar. 

 

 

 

För Smittskyddsläkarföreningen 

 

Bengt Wittesjö, sekr 


