
 

 

 

Sanitetskvinnene har vært en beredskapsorganisasjon siden stiftelsen i 1896. I dag har vi et stort 

beredskapsengasjement, og har nasjonale samarbeidsavtaler med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sanitetskvinnene har i mange år hatt et engasjement 

for eldre og vil bidra til trygge og gode lokalsamfunn. I vanskelige tider har mange et ønske om å snakke 

med noen. Det er åpnet opp for at beboere på sykehjem skal kunne motta besøk i trygge rammer  

 
Gode råd for oppstart – Besøksverter  
 
Mange beboere på sykehjem og andre institusjoner sitter alene uten å få besøk. 
Helsedirektoratet har laget en veileder til hvordan kommuner kan legge til rette for 
besøk i trygge rammer. Det er opp til den enkelte kommune hvordan de ønsker å gjøre 
det lokalt. Vi har samlet noen gode råd som kan gjøre det litt enklere. Rådene er utviklet 
i samarbeid med Omsorgsberedskapsgruppene i Asker og Trondheim.  
 

Gode råd: 
 
1. Besøksverter må ha signert taushets- og etikkerklæring, og det er leder av 

Omsorgsberedskapsgruppa/sanitetsforeningen som har ansvar for dette. Om 
kommunen ønsker signering av egne taushetserklæringer, bør de signeres 

2. Vi oppfordrer alle til å ha beredskapskort med navn, se nettbutikken 
3. Vi oppfordrer alle til å bruke N.K.S. Omsorgsberedskapsvester på oppdrag eller 

andre N.K.S-effekter, jakker eller lignende, se nettbutikken 
4. Alle oppdrag må være avklart med virksomhetsleder evt. styrer på det aktuelle 

sykehjemmet. Frivilligsentralen koordinerer dette arbeidet i noen kommuner 
5. Faste frivillige på faste sykehjem for å unngå unødig reising og smittespredning 
6. Vi oppfordrer til å ha en beredskapsavtale med kommunen, se medlemsnett 
7. Avklar hva som inngår i oppgavene som besøksvert på forhånd 
8. Avklar hvordan gaver og evt. blomster skal håndteres 
9. Avklar hvem som skal kontaktes dersom det oppstår noe uforutsett  
10. Virksomheten/sykehjemmet må gi nødvendig opplæring i smittevern 
11. Tenk gjennom om du ønsker å reservere deg som besøksvert for enkelte beboere 
12. Som besøksvert kan du møte kjente beboere, vær profesjonell og unngå å stille 

spørsmål. En viktig oppgave for besøksvert er å sørge for et hyggelig møte mellom 
besøkende og beboer 

13. Avklar hvem som skal ha beskjed dersom man ikke kan stille til avtalt tid. Er du syk 

eller har symptomer på sykdom, følg myndighetenes råd for smittevern 

14. N.K.S. har ingen aldersgrense for besøksverter, her må den enkelte ta hensyn til 
egen helse og interesse 

15. Som besøksvert kan det bli behov for å ha noen å snakke med i etterkant om det har 
skjedd noe vanskelig. Se tips for ettersamtaler på medlemsnettet 
 
 

Lenke til veileder: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-
omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering 
Lenke til nettbutikk: https://sanitetskvinnene.shop.idegroup.no/basisaktiviteter/omsorgsberedskap 
Lenke til medlemsnett: https://sanitetskvinnene.no/omsorgsberedskap 

https://sanitetskvinnene.shop.idegroup.no/basisaktiviteter/omsorgsberedskap

