
Rutine for besøk i sykehjem, Grønt 
nivå = Risikonivå 1-2 
Metadata 

Besøk i sykehjem reguleres etter nasjonale og lokale 
risikonivå. (Grønt nivå = risikonivå 1-2, Gult nivå = 
risikonivå 3 og Rødt nivå = risikonivå 4-5) 
  

Rutine gjelder fra 25.3.21 

GRØNT NIVÅ = Risikonivå 1-2 

• Alle besøkende må kontakte sykehjemmet for å avtale besøk.  
• Det utføres håndhygene før og etter besøket 
• Besøkende fyller ut egenerklæring når de ankommer sykehjemmet, 

den oppbevares i 14 dager.  
• Besøkende hentes og følges ut.   
• Besøkende anbefales å bruke munnbind gjennom hele besøket. Besøkende er 

ansvarlig for å ta med munnbind (har de ikke, må avdeling tilby munnbind)   
• Besøk gjennomføres på pasientens rom. Opphold i sykehjemmets fellesareal 

er ikke tillatt for besøkende.  
• Alle besøkende informeres om at de må kontakte sykehjemmet om de skulle 

utvikle symptomer på Covid-19 innenfor 48 timer etter de har vært på besøk.  
• Anbefalt avstand til hverandre, gjelder også når pasienten reiser på besøk: 

o 2 meter   
o Hvis pasienten reiser på besøk utenfor sykehjemmet, må sykehjemmet 

få en oversikt over hvem pasienten har vært sammen med. 
o Vaksinerte pasienter kan ha nær kontakt med et begrenset antall 

uvaksinerte besøkende - de samme over tid. 
o Dersom både pasient og besøkende er fullvaksinert åpnes det for mer 

fysisk kontakt. Med dette menes at en kan holde i hånden og gi 
hverandre en klem.   

  

• Antall besøkende per besøk hos en pasient er 2. 
  

• Hvem skal som hovedregel ikke komme på besøk: 
o Personer som har  hatt kontakt med smittede eller personer med 

luftveissymptomer de siste 48 timene før besøket 
o Besøkende med luftveissymptomer eller andre symptomer som kan gi 

mistanke om smitte med Covid-19  

https://x06.ksx.no/system.php?item=3381&ok=ymbgqdj8pnz05kr#printplacement


o Pasienten kan ikke reise på besøk til pårørende eller andre 
med luftsveissymptomer  

  

• Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, 
armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket 

  

Besøk hos pasienter med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet 
covid-19 

• Se definisjoner av tilfelle og 
nærkontakter: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-
av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-
koronavirus-coronavir/?term=&h=1Det 

• Besøk til personer med mistenkt eller bekreftet covid-19 utsettes hvis mulig. 
• Dersom besøk må gjennomføres, skal det skje i det rommet hvor pasient er 

isolert. 
• Besøket skal følge besøksrutinen, i tillegg skal den ansatte som henter 

besøkende i hovedinngangen gi besøkende veiledning i riktig bruk og av-
/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet: 

o kirurgisk munnbind (type II eller IIR) 
o frakk med lange ermer 
o hansker 
o øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

• Besøkende må utføre håndhygiene når de forlater rommet. 
  

Når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene 
unntaksvis får komme på besøk 

• I tillegg til besøksrutinen som er gjelde for all besøk skal i tillegg: 
• En ansatt må møte den besøkende ved ankomst og sørge for at 

vedkommende: 
o Utfører håndhygiene og får instruksjon om å ta på munnbind korrekt. 
o Beholder munnbindet på under hele besøket. 
o Holder 2 meters avstand til beboere og ansatte. 

• Hvis en ansatte ikke kan holde anbefalt avstand til den besøkende, for 
eksempel må inn i pasientrommet, skal følgende beskyttelsesutstyr benyttes: 
kirurgisk munnbind, frakk med lange armer, hansker og øyebeskyttelse.   

  
 

https://x06.ksx.no/system.php?item=3381&ok=ymbgqdj8pnz05kr#printplacement
https://x06.ksx.no/system.php?item=3381&ok=ymbgqdj8pnz05kr#printplacement
https://x06.ksx.no/system.php?item=3381&ok=ymbgqdj8pnz05kr#printplacement

	Rutine for besøk i sykehjem, Grønt nivå = Risikonivå 1-2
	Besøk i sykehjem reguleres etter nasjonale og lokale risikonivå. (Grønt nivå = risikonivå 1-2, Gult nivå = risikonivå 3 og Rødt nivå = risikonivå 4-5)
	Rutine gjelder fra 25.3.21
	GRØNT NIVÅ = Risikonivå 1-2
	Besøk hos pasienter med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19
	Når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk



