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Evenskjer 8. mai 2020 

Vedrørende besøk til og for beboere ved boliger med heldøgns bemanning 
(Møllerstua, Elvelund, Revegårdsveien og Bolig Kongsvik) 
 
Frem til nå har det vært begrensninger i forhold til besøk ved boligene.  
Etter avklaring fra Helsedirektorateti innføres følgende retningslinjer: 
 

Besøksprotokoll 
Det skal føres besøksprotokoll slik tjenesten har oversikt over hvem som til enhver tid har vært på 
besøk. Dette gjelder også når beboer drar hjem til pårørende.  
Dette er viktig informasjon i tilfelle behov for smitteoppsporing.  
 
Pårørende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som nærkontakt 
eller i karantene etter utenlandsreise, skal som hovedregel ikke være i kontakt med beboere.  
 

Besøk hos beboer uten covid-19:  
- Besøk avklares på forhånd med personalet, og bør tidsbegrenses til en time.  
- Kun pårørende kan besøke beboer så fremst det ikke er avklart med avd.leder på forhånd.  
- Det må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst en meters avstand til beboer og ansatte 

 
Ansatte (besøksvert) skal ta imot besøkende og påse at alle:  

- utfører håndhygiene når de går inn. Det skal være håndsprit tilgjengelig ved inngang.  
- Går direkte til og fra leilighet, og ikke oppholder seg i fellesarealer.  
- Når beboer har behov for rullestol, bør besøksvert trille denne.  
- Ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst en meter avstand 

til beboere og ansatte.  
- Antall besøkende som oppholder seg i besøksrom (leilighet) begrenses slik at nødvendig avstand 

til andre kan opprettholdes.  
 
Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. med vanlige 
rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.  
 

Beboeres mulighet for besøk hos familie 
- Det åpnes for at beboere kan besøke pårørende. F. eks. på 17.mai. 
- Dette skal avklares minimum dagen før med ansatte.  
- Varighet – lengde på besøk bør avklares så tydelig som mulig slik at ansatte vet når bruker 

kommer tilbake.  
Ansatte må sørge for at beboer og pårørende informeres om:  
- Avstand på minst 1 meter overholdes. Det godkjennes at beboer sitter i samme bil som familie 

ved transport til og fra besøkelsessted.  
- Håndhygiene må ivaretas.  
- Når beboer returnerer til bolig, skal det utføres håndhygiene.  
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Råd ved besøk hos beboer med mistenkt, sannsynlig/ bekreftet covid-19 
Besøk må skje i isolat/enerom hvor beboeren oppholder seg. Dette skal behovsvurderes og klareres med 
avdelingsleder.  
Det skal være en ansatt (besøksvert) tilgjengelig under hele besøket. Besøksverten skal ta imot de 
besøkende ved ankomst og sikre at alle  

- utfører håndhygiene når de går inn i boligen 
- holder minst 1 meters avstand til beboere og ansatte 
- går direkte til og fra isolatet og ikke oppholder seg i fellesarealer 
- utfører håndhygiene når de forlater isolatet.  

 
Ved besøk hos beboer med covid-19 skal den besøkende under veiledning av den ansatte ta på seg 
følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i isolatet:  

- Kirurgisk munnbind (klasse II eller II R) 
- «Operasjonshette» 
- Frakk med lange ermer 
- Hansker 
- Øyebeskyttelse (visir) 
- Fotovertrekk 

 
 
 
 
Per-Harald Simonsen 
Enhetsleder Miljøtjenesten 

i Helsedirektoratets svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om besøksstans og sosial isolering under covid-19 
pandemien. 6. mai 2020 

 


