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Regional rekommendation avseende besök på 

Västra Götalandsregionens 

sjukvårdsinrättningar 

Efter en JO-anmälan mot Region Västmanland har Justitieombudsmannen (JO) 

konstaterat att det saknas rättsligt stöd för ett generellt besöksförbud inom den 

frivilliga hälso- och sjukvården (se JO dnr 4132-2020, 2021-07-01). JO uttrycker 

dock stor förståelse för behovet av att reglera vilka personer som får befinna sig i 

vårdinrättningens lokaler i syfte att skydda patienter och personal från smitta. 

Denna rekommendation gäller såväl sjukhusförvaltningar som 

sjukvårdsinrättningar inom förvaltningarna Närhälsan, Folktandvården, 

Habilitering och Hälsa och Regionhälsan. Respektive förvaltning fattar beslut om 

åtgärder för att reglera besök till sjukhus och sjukvårdsinrättningar i syfte att 

minska smittspridning. Beslut om åtgärder för att reglera besökare behöver 

förhålla sig till JO:s beslut enligt ovan.  

Denna rekommendation är senast reviderad 2021-12-06 och gäller till och 

med 2022-02-28.  

Rekommendation vid beslut om besöksrestriktioner 

Beslut om besöksrestriktioner ska utgå från patientsäkerhet och smittskydd.  

Utifrån respektive verksamhets bedömda behov rekommenderas följande: 

- Ett sjukhus är inte en allmän plats, vilket innebär att endast den som har ett befogat 

intresse av tillträde till lokalerna har rätt att vistas där. Det kan ske genom 

kontroller av att besökare till sjukhusen har ett befogat intresse, exempelvis 

medicinsk eller personlig anledning, av att befinna sig på sjukhuset samt att de inte 

har några symtom eller anamnes som ger misstanke på smittsam covid-19 

- Besökare till sjukvårdsinrättning eller till inneliggande patient bör begränsas till 

maximalt en person per besök. Lokala eller individuella förutsättningar och skäl 

kan berättiga avsteg från denna rekommendation. 

- Beslut om begränsning av antalet besökare beslutas inom respektive förvaltning.  

- För sjukhusen i VGR rekommenderas att entrévärdar finns tillgängliga för att 

erbjuda munskydd och upprätthålla gällande vårdhygieniska riktlinjer. För övriga 

sjukvårdsinrättningar i VGR bör rutiner för att erbjuda munskydd och säkra 

följsamhet till vårdhygieniska riktlinjer lösas på lämpligt vis.  

- Upprätta en plan för återgång till normala besöksrutiner. 
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Med vänlig hälsning 

 

Jan Kilhamn 

Tf hälso- och sjukvårdsdirektör  
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