
Rutiner for besøk  ee  ABE.唷

Besøksrommet avvikles fra 12.10.2020. Alle besøk skal nå gjennomføres på pasientens eget 

rom.

Eesøk  sk al aetales på forhån  me  personalet på følgen e telefonnr:

Rosestua: 48177938/91139647唷 

Elåk lok k a: 97566957唷 

Aolstua: 99152845唷

Alle besøk loggføres med navn, dato og tdspunkt. Ansate skal skrive i loggboka. 

Eesøk sti ene eil eære mellom k l唷 10.唷0.0. - 12唷0.0., 13唷0.0. - 15唷0.0. og 17唷0.0. - 19唷0.0.唷 

Dersom det blir stor pågang, vil vi kunne sete begrensninger for å ivareta gjeldende 

smitevernbestemmelser.   

Alle besøkende skal benyte hovedinngang. Besøkende skal ringe på ved hovedinngangen. . 

Besøkende skal ikke komme inn i insttusjonen før personalet har git klarsignal, uavhengig 

om døra er låst eller åpen. 

Besøkende skal kun oppholde seg på pasientrom og ikke ha kontakt med andre enn den den

skal besøke. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. 

Besøkende oppfordres tl å berøre minst mulig på pasientrom av smitevernhensyn tl 

ansate og pasient. 

Det vil ikke bli servering tl besøkende av smitevernhensyn. 

Når besøkende skal forlate rommet, må denne ringe tl personalet slik at personalet kan 

følge dem ut via hovedinngang. Dersom personalet er opptat, må besøkende vente på 

rommet. 

I forkant av besøket:

 Fysiske besøk må avklares med insttusjonen i forkant.

 Ansate i insttusjonen må avklare smitestatus for de besøkende. 

 De besøkende må forberedes på gjeldende rutner og smitevernrådene følges.

 Ivaretar hygieneråd og bestemmelser. Holder avstand tl personale og andre 

pasienter. Ikke berører inventar unødvendig. 

 Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekrefet med covid-19, kan i henhold 

tl covid-19-forskrifen ikke komme på besøk i insttusjonen.

 Pårørende eller andre som har lufveissymptomer eller er i karantene, skal ikke 

komme på besøk. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for 

vurdering av besøk. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/?term=&h=1Det
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470


 Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder utenfor Norge som ikke

er omfatet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 

dager eter hjemkomst. Hvis de testes for AASA-CoV-2, bør de tdligst komme på 

besøk når negatvt prøvesvar foreligger.

 Pårørende tl kritsk syke pasienter kan eter særskilt avtale gis unntak fra 

ovenstående. Amitevernrådene i avsnitet  Såd når personer med 

lufveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk», må følges.

Setningslinjene kan endres dersom smiterisikoen endres.

29.09.2020 

Kristn F. Nordmo

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

