Prosedyre for besøk på Åbøtunet.
Oppdatert etter veileder fra Helsedirektoratet 2020 og etter anbefalinger
smittevernlege i Sauda.
Etter at det er laget en veileder med hvordan det skal tilrettelegges for besøk og på
bakgrunn av at vi nå har hatt besøksrestriksjoner lenge vil det nå presiseres at vi åpner opp
for noe besøk, men under kontrollerte former.
Beboerne kan ta imot besøk av sine nærmeste pårørende (ektefelle, barn, barnebarn) evt.
andre venner, familie om en ikke har ektefelle/barn.
-

Avtales individuelt hvor ofte og lengden på oppholdet. Bør være maks 2 om gangen
og ikke lenger enn en halv time - 1 time besøk.
De beøkende kan benytte terrasseinngang der det er mulig.
Besøket kan foregå på terrasse eller i beboers leilighet. Kan være ute med 1-2 m
avstand i nærområdet rundt Åbøtunet. Men ikke ta bruker med hjem eller på byen.
Besøkende skal ringe på forhånd direkte til bofelleskapet og avtale når de kommer.
De besøkende skal ikke inn i fellesstue/kjøkken.
Personalet skal kontrollere at pårørende er friske når de kommer. At de ikke har
vært på reis eller i kontakt med andre med smitte.
De besøkende skal holde 1-2 meters avstand til beboer.
Det er ikke behov for bruk av munnbind. Har de luftveissymptomer får de ikke
komme på besøk.
De skal utføre håndvask/desinfeksjon før og etter besøket.
Personalet spriter av dørhåndtak etterpå.
Personalet loggfører i pasientens journal. Lage problem: Besøkskontroll covid 19
Her fører en hvem som har vært på besøk, når og hvor lenge. Dette er viktig å ha
dersom det blir smitte og en må til med smittesporing.

Dette er felles, generelle retningslinjer.
Unntak fra disse restriksjonene kan gjøres dersom:
-

Beboer blir dårligere, får endret sykdomsbilde, eks blir sengeliggende.
Beboerne får endret adferd, blir mer urolige.
Beboer går inn i en preterminal/terminal fase.

I slike tilfeller må en åpne opp for hyppigere besøk. Og flere pårørende kan være der
sammen med beboer. Dette må avtales med pårørende og personalet. Sykepleier/leder
kan kontaktes om en er usikker. Ved slike tilfeller må pårørende som kommer oftere
minnes på å ta forholdsregler, god håndhygiene og holde avstand. Hyppighet og avtale
som endres med pårørende, oppdateres i beboers journal.
Denne informasjonen skal alle ansatte følge. Den kan leveres pårørende. Fortsatt er det låste
dører, besøks-kontroll, men ikke besøksforbud. Det er viktig å presisere. En må unngå at
beboere blir unødig isolert over tid, samtidig er det fortsatt viktig å redusere faren for smitte
ved å åpne opp for tidlig.

Fast frisør på Åbøtunet fra sept. 2020.
Vi har i samråd med smittevernlege fått fast frisør som kommer til faste dager til beboerne
på Åbøtunet, DMS framover, på «frisørrom». Personalet bestiller time direkte til denne
frisøren og er behjelpelige med å følge de til frisørtimen. Starter opp i september.
Har ansatte/pårørende behov for mer informasjon kan en kontakte avdleder eller
enhetsleder.
Wenche Hoftun, Enhetsleder Åbøtunet, mobil 41432267, Avd. leder Åbøtunet Julia
Håheimsnes 47332070
Åbøtunet, 07.09.2020 Enhetsleder Wenche Hoftun

