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Vårdhygiens ansvar på patient- och anhörighotell 

 

Sammanfattning 

Idag kan patienter från hela världen, gammal som ung, välja att bo på patient- och 

anhörighotell som ett alternativ till den vårdavdelning där behandling ska utföras.  

Vad har vårdhygien för ansvar när smittsamma patienter eller anhöriga väljer denna 

boendeform under sin behandling? Frågan måste utredas för att begränsa risken för 

smittspridning på patient- och anhörighotell och vidare till vårdlokaler.   

 

Bakgrund 

Lokaler som används för vård och omsorg måste enligt hälso- och sjukvårdslagen vara 

anpassade till de hygienkrav som ställs på den verksamhet som bedrivs där. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska vid undersökning, vård och behandling följa socialstyrelsens 

författning om basal hygien för att begränsa risken för vårdrelaterad infektion. 

 

Patienter som bor på patienthotell under sin behandling ställs utanför dessa krav.    

 

Miljön i patienthotell som drivs av landsting eller privata entreprenörer är ofta hemlik, 

trivsam och skapar förutsättningar för gemenskap, aktivitet och avkoppling. Man delar kök, 

matsal, tvättstuga och ibland även toaletter och hygienutrymmen. Ansvar för städning och 

rengöring efter avslutad vistelse ligger ibland på patient eller anhörig. Personal som arbetar på 

patienthotell saknar ibland vårdutbildning. 

 

1) När upphör man att vara patient och vad räknas som vård? 

 

2) Är det möjligt att förebygga smittspridning på patienthotell? 

 

3) Hur gör man patient, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal och patienthotellets personal  

    medveten om smittriskerna i dessa lokaler? 

 

4) Vad har vårdhygien/smittskydd/hälso- och sjukvårdspersonal för ansvar när smittsamma  

     patienter eller anhöriga väljer att bo på patienthotell? 

  

Bedömning och yrkande 

Vi föreslår att SFVH tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att utreda vårdhygieniska risker på 

patient- och anhörighotell samt utarbetar nationella vårdhygieniska rekommendationer för 

denna verksamhet. Vi föreslår att uppdraget tilldelas den arbetsgrupp som har till uppgift att 

revidera dokumentet Byggenskap och vårdhygien, där också rekommendationerna har sin 

naturliga plats.  
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