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Rutine for besøk til pasienter på Sørheim omsorgssenter - oppdatert 05.02.2021  

Alle langtidspasienter på syke- og demensavdelingen er pr 04.02. fullvaksinert mot Covid-19.                    

Etter møte i kriseledelsen i Sør-Fron kommune 05.02. vil det gjøres oppmyking av besøksreglene på 

Sørheim omsorgssenter etter gjeldende retningslinjer fra FHI fra 12.02.2021.  

 Det er fortsatt adgangskontroll og de nasjonale smittevernrådene og rutine for besøk må 

følges. 

 Forbehold om at Sørheim kan stenges for besøk igjen dersom det lokale smittebildet endres. 

Besøkende må avtale tid med den enkelte avdeling i forkant. 

 Besøkende må bekrefte at de er friske før de kan komme på besøk.                                                                            

Under besøk: 

 Navneliste med telefonnummer på besøkende skal føres på avdelingen.                                          

Oppbevares i 10 dager for smittesporingsformål.  

 Håndhygiene utføres ved ankomst – gjelder også ved besøk utendørs. 

 Besøk innendørs skal foregå på pasientens rom da alle pasienter har enerom.                                                                                               

Besøkende følges direkte til pasientens rom og skal ikke oppholde seg i fellesarealer/stuer. 

 Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de 

besøker. 

 Besøkende skal ikke bruke kjøkken på avdelingen.                                                                                       

Besøkende kan ha med mat, håndhygiene utføres før maten serveres og inntas.  

 Pasient og besøkende skal utføre håndhygiene når besøket avsluttes - gjelder både ute og 

inne. 

 Besøkende må gi beskjed til avdelingen om de i etterkant av besøket får symptomer på 

Covid-19 med påfølgende prøvetaking som en del av smittesporingen. 

I etterkant av besøk: 

 Personalet på avdelingen må sørge for at alle felles berøringspunkter (eks. dørhåndtak, 

armlener, bordplater, brytere, toalett) i rommet rengjøres eller desinfiseres etter besøket.  

 

 

Vi ønsker at alle fortsatt bidrar for å beskytte våre ansatte 

på Sørheim omsorgssenter fra å bli smittet av Covid-19 ved å overholde smittevernsreglene: 

 

 God håndhygiene- hyppig håndvask 

 Hold avstand (minst 1 meter) 

 Host/nys i albuekroken 

 Avtal besøk på forhånd 

 Ikke kom på besøk om du er syk 

 


