
BESØK PÅ LØVENSTADTUNET 

I tråd med FHI sine anbefalinger 

Til besøkende på Løvenstadtunet 

ta dere tid til å lese igjennom besøksreglene våre: 

Vi har full forståelse for at reglene kan virke strenge, men vi håper dere blir med oss i 
dugnaden for å overholde dette slik at vi kan fortsette å holde Løvenstadtunet og 
Løvenstadtoppen smittefritt. 

Besøkende som ikke har avtalt på forhånd, kan risikere å måtte komme tilbake senere 
på et avtalt tidspunkt. 

I forkant av besøk 

 Fysiske besøk må avklares med avdelingen i forkant. Gjeldende rutiner og 
smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn tre, opprettholde 
avstand på minst 1 meter, samt øvrige smittevernråd må følges. 

 «Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i 
regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne 
områder"), skal ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for 
SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.» 

 Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold 
til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen. 

 Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som 
hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer 
informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må 
smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i 
hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor). 

 Under besøk 
 Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende (Ikke i 

omsorgsboliger 3.etg.(Bakgrunn er evt smitteoppsporing) 
 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 pasienter/beboere 

enn den de besøker. 
 Maks tre besøkende samtidig, i opptil en time. 
 Pasienter/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. 

 Det anbefales ikke at pasienter tas med ut til ulike større arrangementer med fler enn 
tre gjester. 
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