
Retningslinjer for besøk ved Tjønnmosenteret og Kongsheim 21.01.22 

Vi forholder oss til veiledninger og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet: 

  

- Institusjonene skal holde oversikt over hvem som kommer på besøk, slik at 

smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte påvises hos 

pasient, besøkende eller ansatte.  

 

- Den enkelte helseinstitusjon er ansvarlig for å vurdere hvilke besøk som kan 

gjennomføres og hvordan smittevernet kan ivaretas.  

 

- Det bør gjøres en vurdering av smitterisiko hvis pasient skal på besøk utenfor 

institusjonen med påfølgende risiko for å bringe smitte inn i institusjonen. Risikoen 

må veies opp mot behovet for et slikt besøk. Hvis besøk utenfor institusjonen 

gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldende nasjonale og lokale smittevernråd. 

Det er viktig at pårørende/den som mottar besøket informeres om dette i forkant. 

 

Ved en endret smitterisiko lokalt eller på Tjønnmosenteret vil vi iverksette begrensninger 

knyttet til besøk utover gjeldende rutine med umiddelbar virkning. Dette begrunnes i 

forsvarlighetskravet som påligger Institusjon. De to viktigste grunnene er vern av svært 

sårbare pasienter, og for å verne ansatte i en smittesituasjon på grunn av nærheten de til 

enhver tid har med alle våre pasienter. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hoveddørene inn til Tjønnmosenteret og Kongsheim er låst for å begrense adgangen og 

registrere og screene alle som kommer inn i Tjønnmosenteret og Kongsheim.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-smitteverntiltak/?term=&h=1


  

• Det føres besøksprotokoll for effektiv smittesporing om smitte oppstår hos pasienter 

og eller ansatte. 

 

• Antall nærkontakter (personer som har vært nærmere bruker/pasient enn 2 meter over 

15min) bør begrenses, det ses da bort fra personalet. 

 

• Besøkende/pårørende som er i en eller annen form for test regime må avvente 

besøk til regime er avsluttet. Dette er uavhengig av om den pårørende/besøkende 

har 3 vaksiner. 

 

• Vi viderefører smitteverntiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet 
o Håndhygiene. 

o En meters-regelen. 
o Munnbind skal brukes (være på) under hele besøket. 
o Ha muntlig besvart spørreskjema/screening 
o Følge veiledning fra ansatte 

 

• Ansatte i avdelingen har ansvar for å sikre at smittevernrutiner blir fulgt under 

besøket og være tilgjengelig for å veilede pårørende. 

• Samvær mellom pasient og besøkende foregår på pasientens rom, besøkende har ikke 

uten videre anledning til å oppholde seg i felles areal inne i avdeling.  


