
Frisörbesök på särskilt boende

2020-06-16 Framtagen av Vårdhygien Skaraborg i samråd med 
Peter Nolskog, smittskyddsläkare

Rekommenderat förhållningssätt gällande besök av 
frisör på särskilt boende under covid-19 pandemi
Att gå till frisören är inte nödvändigt i det korta perspektivet men när månaderna går 
blir detta också viktigt för livskvalitén. Frisören är i sitt arbete på ett särskilt boende ur 
vårdhygienisk synvinkel att likställa med vårdpersonal.

Besöket ska ske under kontrollerade former vilket innebär att:

Före besöket:
• Bedöm var klippning kan utföras. Det är fördelaktigt att klippa vårdtagaren utomhus. 

• Personal ska informera frisören om vilka rutiner som krävs i samband med besöket:
 – Fri från symtom på covid-19.
 – Följ host- och nysetikett.
 – Korta, omålade naglar fria från konstgjort material, exempelvis lösnaglar. 
 – Händer och underarmar ska vara fria från smycken och armbandsur.  
 – Kortärmad överdel, ärmen ska sluta ovanför armbågen. Den korta ärmen är en förutsättning 

för att kunna utföra korrekt handhygien.
 – Långt hår och skägg ska fästas upp så att det inte hänger eller faller ned. Om huvudduk 

används ska den fästas så den inte lossnar, nedhängande delar ska vara instoppade i halslin-
ningen. Huvudduken ska vara synligt ren.

 – Desinfektera händerna direkt före och direkt efter vårdtagarnära kontakt.
 – Använd engångs plastförkläde. Kasta plastförklädet direkt efter användning. Vid förorening 

ska förklädet bytas.
 – Använd visir i nära kontakt med vårdtagaren.
 – Eventuell klippcape/frisörkappa ska bytas och mellan vårdtagare, en och samma cape får 

inte användas till flera vårdtagare.

• Personal ska informera om var de ska möta frisören i samband med besöket. Detta sker helst 
utomhus eller i anslutning till ytterdörr.

I samband med besöket:
• Personal ska fråga frisör om symtom gällande covid-19 vid ankomst till särskilt boende. Vid 

minsta tecken på symtom är det inte aktuellt att klippa vårdtagare.

• Personal ska informera om basala hygienrutiner och skyddsutrustning liksom tillse tillgång till vi-
sir, plastförkläde, handdesinfektionsmedel, ytdesinfektionsmedel och torkdukar samt eventuella 
avlastningsytor som ska desinfekteras. 

• Vårdtagaren ska vara frisk eller smittfriförklarad från covid-19.

Efter besöket:
• Personal desinfekterar visir liksom eventuella ytor som har använts.


