Lokale føringer for kontrollert besøk ved Sauda Distriktsmedisinske senter
(Sauda DMS) - Fellesavdelingen og Avd. D.
Sosial isolering anses som krevende for de fleste pasienter og pårørende over tid, og
det vil være viktig at innlagte pasienter ved SDMS får opprettholde kontakt med sine
nærmeste gjennom kontrollert besøksavtale.
Noen pasientgrupper utpeker seg spesielt, og vil bli prioritert for hyppige besøk;
1. Alvorlig syke og døende
2. Pasienter med uttalt kognitiv svikt / demens sykdom
3. Pasienter innlagt på langtidsopphold
Den enkelte pasients ønsker og behov for besøk og sosial kontakt, kartlegges og
avklares av primærsykepleier. Ønsker fra pårørende tas med i vurdering av
individuelle besøksavtaler.
Besøk forhåndsgodkjennes av en fast besøkskomite, bestående av tilsynslege og
avdelingssykepleier, som med utgangspunkt i ønsker / behov godkjenner en
individuell besøksavtale, sett opp i mot smitterisiko for aktuell pasient, øvrige
medpasienter og helsepersonell.
Fast besøkskomite legger føringer for besøk jfr. følgende;
• Lokalisasjon; Utenfor, eller inne på besøksrom / pasientrom
• Avstand og tidslengde på besøk;
➔ Avstand = 2 meter -> Besøk kan strekke seg til 1,5 time
➔ Avstand = 1 meter -> besøk bør avkortes i tid, men med individuelle
tilpasninger for pasientgruppe 1 og 2 (Nb! dråpesmitterisiko tiltar utover 15
minutters besøk )
• Antall besøkende;
➔ Fortrinnsvis 1 – maks 2 besøkende om gangen
➔ Åpnes for flere besøkende samtidig jfr. individuell avtale ved alvorlig
sykdom og i livets sluttfase.
• Hyppighet; Oppgitt antall besøk pr. uke / pr. helg / pr. dag
Besøkende vil bli fulgt opp av en besøksvert (dvs. helsepersonell på vakt), som
informerer/ veileder i viktige smitteforebyggende tiltak, og ser til at smittevernregler
overholdes under besøket.
Før besøk imøtekommes, må besøkende gjennom en pre-screening test ved å
besvare et standardisert spørreskjema relatert til Covid- 19 (Korona virus).
Alt besøk loggføres med navn, dato og kl.slett, og arkiveres i 10 dager dersom
behov for smittesporing.

I samråd med smittevernlege /kommuneoverlege K. Omdahl er det nylig lempet noe
på lokale føringer for besøk ved SDMS, jfr. følgende;
1. Det åpnes for at andre familiemedlemmer (svigerbarn, barnebarn, nieser/ nevøer
etc.), samt nære venner (forhåndsavklart) kan komme på besøk jfr. individuell
avtale.
2. Alle besøkende må pre-screenes før besøk/ kontakt med pasient (uavhengig om
besøk ivaretas ute, inne på besøksrom, eller på pasientrom)
3. Det åpnes for mulighet til klipp/ frisering hos frisør på salong ved ÅT

Det gis foreløpig ikke rom for å ta med pasienter ut på kjøretur, eller invitere
pasienter med hjem på privat besøk. Øvrige lokale føringer opprettholdes som
tidligere.
Faren for å få et smitteutbrudd i vår helseinstitusjon er høyst tilstede, som følge av at
smitten brer om seg også i Norge. Det fremkommer daglig i nyhetsbilde lokale
smitteutbrudd, som eskalerer i omfang, hvor mange settes i karantene som følge av
å være nærkontakt.
Vi har flere pårørende som kommer tilreisende fra andre kommuner, noe som i seg
selv innebærer et økt smittetrykk ved vår helseinstitusjon.
Et lokalt smitteutbrudd hos oss vil først og fremst medføre uheldige konsekvenser for
innlagte pasienter, men vil også kunne påvirke tilgang på nødvendig helsepersonell
og begrense tjenestetilbudet ved SDMS. Det forventes ringvirkninger for øvrig helseog omsorgstjeneste om så skulle skje.
Vi håper på fortsatt god lokal smittekontroll i Sauda, og SDMS vil bidra med vårt for å
unngå et lokalt smitteutbrudd.
SDMS har fokus på at sårbare pasienter ikke utsettes for unødig smitterisiko,
samtidig som vi ønsker å skåne / begrense det inngripende tiltak som sosial isolering
medfører.
Dersom det er behov for mer informasjon, kan en ta kontakt med avdelingsleder eller
enhetsleder SDMS
Ann Iren S. Nordhagen – Enhetsleder SDMS – mobil 488 97 560
Kjetil Rolfsen – Avdelingsleder SDMS Fellesavdelingen – mobil 415 87 604
Grete Kaarhus – Avdelingsleder SDMS Avd. D – mobil 48995899.

