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Åpner opp for besøk på kommunale boenheter som har vært stengt. 

Fra 8. mai kan pasienter/brukere som er i stand til å ta imot besøk utendørs, treffe pårørende 
utenfor. Alvorlig syke pasienter kan under visse forutsetninger få ta imot besøk på 
rommet/leiligheten. 
 
Eigersund kommune har fulgt Helsedirektoratets anbefalinger og hatt generelt besøksforbud og 
adgangskontroll på sykehjem og en del andre boenheter siden midten av mars. Kun kritisk syke har 
fått ta imot besøk. På grunn av disse tiltakene, har Eigersund så langt ikke hatt koronasmitte på 
disse enhetene. De siste ukene har det heller ikke vært påvist smitte i Eigersund. Dette viser at 
tiltakene har virket. Vi er glade for at vi sammen har fått smitten under kontroll i kommunen Tiden 
med besøksforbud har vært vanskelig for mange. Det er viktig at smittevernrutinene følges. Covid-
19-pandemien er ikke over. Vi må fortsatt jobbe for å holde smitten ute fra sykehjem og andre 
boenheter. 
Eigersund kommune forholder seg til råd fra helsemyndighetene ved utforming av retningslinjene. 
Det vil komme en nasjonal veileder for hvordan besøk i helseinstitusjoner kan ivaretas i henhold til 
smittevernregler. Signalene vi har fått er at pårørende skal kunne møte sine nærmeste utendørs, 
så fremt smittevernrådene er ivaretatt. Oppmykingen kan bety noe økt smittefare, og det kan bli 
aktuelt å innskrenke mulighetene til besøk igjen dersom smittesituasjonen endrer seg. 
 
Regler for besøk på sykehjem og andre boenheter som har vært stengt:  
Med bakgrunn i signaler fra myndighetene, og vurderinger fra kommunalsjef helse og omsorg og 
kommuneoverlegen, har Eigersund kommune følgende regler for besøk: 

1. Pasienter som er i stand til å ta imot besøk utendørs kan treffe pårørende utenfor 
institusjonen. 

2. Pasienter som er alvorlig syke, eller av andre grunner ikke er i stand til å møte pårørende 
utendørs, gis i spesielle tilfeller mulighet til å ta imot besøk på rommet. Dette må begrenses 
til et minimum til den varslede nasjonale veilederen for besøk i institusjon er klar. 
 

Følgende smittevernrutiner må ivaretas for besøk utenfor institusjonen: 
 Personer som er satt i karantene kan ikke komme på besøk 
 Personer som har vært syk innenfor de siste 7 dager, kan ikke komme på besøk. Med syk 

menes  feber, sår hals og hoste. 
 Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen/enheten på forhånd, og må vente 

ved inngangen på at personalet følger pasienten dit. 
 For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn på enheten, 

må det dokumenteres i pasientens journal hvem som har vært på besøk. 
 Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Enheten legger til rette for at 

håndsprit er tilgjengelig. 
 Her som ellers i samfunnet må alle tilstrebe å holde 1 til 2 meters avstand til ansatte og til 

pasienten/brukeren. 
 Pårørende og pasient/bruker kan dessverre ikke benytte besøket til kjøretur. 
 Hver pasient/bruker kan maksimalt ta imot 2 besøkende ved hvert besøk. 

 
Inntil nye retningslinjer gis,  er det ønskelig å begrense besøkene til et minimum, slik at den 
enkelte kan få et ukentlig besøk.  
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