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1.6.2020 
 

Mulig med besøk til beboere ved Rendalen sjukehjem  
 

Samfunnet er i ferd med å åpnes igjen litt etter litt, og per nå så går det veldig 
bra. Vi må likevel ikke glemme at Covid-19 fortsett er her, og vil komme til å 
være det lenge. 
Jeg vil takke for tålmodighet og forståelse i denne vanskelige og krevende 
tiden. Vi har full forståelse for at dette er krevende både for våre beboere og 
deres aller nærmeste. 
 
Vi har fortsatt vært så heldige at vi ikke har fått påvist smitte i Rendalen. 
 
Nå står sommeren for døra, og det blir stadig varmere i været. Tiden for å 
bruke mere tid ute kommer. Vi fortsetter med samme praksis som vi har hatt, 
og den er som følger; 
 
Det vil fungere slik at de som ønsker å komme på besøk ringer til avdelingen for 
å gjøre en avtale om dag og tidspunkt. Beboeren sammen med en fra 
personalet kommer ut til avtalt tid, og setter seg ute. Det er helt greit å ta med 
seg blomster o.l. til sine. 
Personalet vil komme til å være med, eller observere under hele besøkstiden 
for å påse at gjeldende smittevernregler ivaretas. Man kan dessverre ikke gi 
hverandre en klem eller ta på hverandre.  
Det kan komme to familie-/pårørendemedlemmer per besøk, og det skal 
holdes 1 meters avstand. 
Det forutsettes at dere som ønsker å komme på besøk er friske og 
symptomfrie. 
 
Det er noen beboere som ikke er i stand til å kunne ta imot besøk ute.  
For de dette gjelder kan familie og pårørende ringe avdelingen og avtale besøk 
ved å komme til verandadøra på det aktuelle rommet hvor man kan se/prate 
sammen igjennom verandadøra. OBS! Det er ikke lov å gå inn på rommet på 
besøk per nå. 
Personalet vil også her være tilstede i forbindelse med besøk via verandadøra 
for å påse at gjeldende retningslinjer overholdes. 
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Vi jobber med å få på plass mulighet for «digitale besøk», slik at beboere kan 
kommunisere med pårørende ved bruk av nettbrett og f.eks. Teams. 
Konklusjon på dette foreligger ikke per nå, men vil bli testet ut i nær framtid. 
Om dette blir mulig gis dette tilbudet til alle pårørende og de med nære 
relasjoner. Mer informasjon om dette kommer. 
 
Dette er tiltak som er gjort i forbindelse med Covid-19 pandemien, i samråd 
med kriseledelsen i kommunen. 
Alle som bor på sjukehjem er en svak og utsatt gruppe. Vi ønsker å beskytte 
dem så godt vi kan. 
Dette er også årsaken til alle de tiltakene som er gjort hele veien i forbindelse 
med Covid-19.  
Vi vet heller ikke per nå hvor lenge tiltakene vil vare slik som de er per i dag. 
 
Telefon nummer for kontakt med Rendalen sjukehjem: 
Avdeling C:  474 71 611 
Avdeling D:  474 71 612 
Avdeling E:  474 71 649 
Sykepleier:  474 78 538 
Avd. leder:  930 22 792 
 
Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på, kontakt avdelingen eller 
undertegnede. 
 
Ønsker dere alle en fin, god og Koronafri sommer   
 
For sjukehjemmet 
Vennlig hilsen 

 
Berit Lillestu 

 


