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Informasjon til pårørende  

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre 

sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og 

sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er 

viktig. I går 27 mai, åpnet myndighetene for at besøksrestriksjonene skulle frafalle, men at det var 

opp til hvert institusjon å tilrettelegge for at smittevernsrutiner blir overholdt. Vi har hittil ikke hatt 

smitteutbrudd på våre hjem, og ønsker å fortsette å beskytte våre beboere så godt det lar seg gjøre. 

Samtidig som vi vil prøve å tilrettelegge for at dere skal få komme på besøk.  

 

Ved Villa Skaar sine hjem vil følgende være rutinene; 

I forkant av besøk 

 Alle besøk må avklares og avtales med bestyrer i forkant. Det vil bli lagd en besøksplan for å 

ivareta alle behov og rutiner til samme tid. Derfor kan det være at ønsket tid må tilpasses 

noe.  

 Anbefales få besøkende til samme tid, og antall besøkende må ikke være høyere enn at 

anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.  

 Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-

19-forskriften skal ikke komme på besøk i til våre hjem 

 Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal ikke 

komme på besøk 

o Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon. Det gjelder 

uansett infeksjonssykdommer. 

 Ikke besøk våre sykehjem dersom du har vært utenfor Norge de siste 14 dager. 

Det må også informeres om at dersom besøksregler brytes, så vil beboer måtte oppholde seg i 

karantene i 10 dager. 

 

 

Under besøket 

 Pårørende må underskrive protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle 

besøkende. 

 Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs. 

 Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.  

 Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de 

besøker. 

 Besøkende anbefales også holde minst 1 meters avstand til den de besøker 

o Her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve 

å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i 

lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og 

øvrige beboere på hjemmet. 



 
 Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle 

forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge 

indirekte kontaktsmitte. 

 Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.  

 Beboer skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet. 

 

I etterkant av besøk 

Pårørende som i etterkant av besøket blir syke og / eller får symptomer på covid-19 med påfølgende 

prøvetaking etter besøk, skal opplyse om at de har vært på besøk på hjemmet som del av 

smitteoppsporingen. Vi ber også om at bestyrer informeres dersom dette blir tilfelle.  

 

Elektronisk kontakt 

Vi ser at Familynet er mye benyttet i denne perioden, samt andre former for elektronisk kontakt. Vi 

setter stor pris på deres engasjement og evne til å tilpasse dere situasjonen ift. elektronisk 

kommunikasjon. Vi opplever og observerer at våre beboere setter stor pris på en hilsen fra sin familie 

og venner, samt å høre at de har det godt.  

 

Vi vil fortsatt oppfordre til denne typen kontakt i tiden fremover. I tillegg så kan du selvsagt ringe oss 

på telefon, og vi vil sette deg i kontakt med din nærstående. Vi kan også sette opp videosamtaler 

dersom dette er ønskelig. Gi oss beskjed i forkant, så ordner vi dette.  

 

 

Oppdatert informasjon 

På våre hjemmesider www.villaskaar.no har vi opprettet egne sider hvor vi informerer om hvordan vi 

arbeider i forhold til Koronaviruset, og vi legger daglig ut status i forhold til antall smittede beboere 

og ansatte i karantene. Vi har i skrivende stund fortsatt ikke hatt smitte på noen av våre hjem, og 

derav ønske som strenge tiltak for å beskytte våre beboere.  

 

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom smittesituasjonen for øvrig i 

samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i 

nærområdet stiger. 

 

Vi takker for forståelsen alle dere har vist i denne tiden, og ber om overholdelse av planlagte rutiner i 

tiden fremover.  

 

Ta kontakt med bestyrer på hjemmet dersom det er ytterligere spørsmål.  

 

 

Sylling 28.05.20 

 

 

Richard Skaar Thorsrud 

Adm. Dir. 

 

http://www.villaskaar.no/

