Besøk til pasienter og beboere
Skien kommune vil, så langt det er forsvarlig ut i fra smittevernhensyn og praktisk mulig,
tilrettelegge for at pasienter og beboere på sykehjem, institusjoner og boliger kan få besøk
av sine nærmeste. Det er mulig å forespørre institusjonene i Skien kommune om besøk,
men det vil fortsatt være restriksjoner som alle pårørende må gjøre seg kjent med. Det
gjøres individuelle vurderinger med hensyn til hvorvidt og hvordan besøk kan
gjennomføres.
Sårbare pasienter og brukere
Mange pasienter og brukere som er innlagt på sykehjem, korttidsavdelinger eller bor i egne
omsorgsboliger har økt risiko for alvorlig sykdom hvis de blir smittet av covid-19.
Derfor har det vært innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets
offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger.
Negativ effekt av isolasjon
Isolasjonen mange har måttet leve i har vært viktig, men den gir også negative konsekvenser
for andre områder av fysisk og mental helse for den enkelte. Det å ikke kunne ha kontakt
med sine nærmeste over lang tid, er også etisk problematisk.
Gradvis lemping av restriksjonene
Det er nå lavere smittetrykk enn når tiltaket om besøksstans ble innført. På bakgrunn av det
og konsekvensen av langvarig isolasjon, har regjeringen besluttet å se på mulighetene for å
lempe noe på restriksjonene som ble iverksatt for å skjerme sårbare grupper.
Helsedirektoratet arbeider med en veileder for besøk i helse –og omsorgsinstitusjoner og
åpning av dagaktivitetstilbud, slik at brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i
helse –og omsorgsinstitusjoner kan få besøk, samtidig som nødvendige smittevernhensyn
ivaretas. Veilederen vil publiseres på kommunens nettsider så snart den er klar.
Råd for besøk
Helsedirektoratet har på oppdraget fra Helse –og omsorgsdepartementet utarbeidet et skriv
om besøksstans og sosial isolering under covid-19 pandemien. Skrivet kan i sin helhet leses
her. Skrivet legger føringer for hva den endelige veilederen vil komme til å inneholde, og
rådene under vil derfor kunne komme til å måtte justeres etter hvert.
Rådene ved besøk hos pasienter/beboere kan variere noe fra institusjon til institusjon,
avhengig av kapasitet, praktiske muligheter og øvrige omstendigheter.
Generelle kriterier for alle besøk:
 Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernrådene som
anføres må følges.
 Ikke kom på besøk hvis du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon.
 Ikke kom på besøk hvis du er i hjemmekarantene (enten som nærkontakt til påvist
smittet, eller som følge av utenlandsreise)
 Det kommer til å være en «besøksvert» som tar imot de besøkende ved ankomst, og
sørger for at smittevernrådene overholdes. Besøksverten vil mest sannsynlig komme
til å være tilstede under hele besøket.



Det vil ikke være mulig med nærkontakt med pasient/beboer, og til enhver tid
gjeldende krav om avstand, må overholdes gjennom hele besøket.

Spesielle regler
Egne besøksregler vil gjelde dersom beboer er enten mistenkt, sannsynlig eller påvist smittet
med covid-19 (koronavirus)!
Egne besøksregler gjelder også dersom pasient/beboer i institusjon er i livets sluttfase.
Hvordan går du frem
Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å besøke beboer i heldøgns omsorgsinstitusjon eller tilrettelagt
bolig?
Vi jobber med å finne gode løsninger med bakgrunn i rådene fra Helsedirektoratet. Det er
viktig at du kontakter ledelsen ved institusjonen eller boligen du ønsker å besøke, og
avklarer hvordan du skal gå frem. Kontaktinformasjon finner du her. Det vil måtte
forventes at vi gjør lokale justeringer svarende til kapasitet og fysiske rammer.

