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Reglerne om besøgsrestriktioner
I Region Midtjylland gælder den samme regionale retningslinje
for håndteringen af besøg under COVID-19 for de somatiske
hospitaler og for psykiatrien.
Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af den af Folketinget
vedtagne 'Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner
på plejehjem og sygehuse', som regionsrådet er påbudt at
følge, jf. brev fra Styrelsen for Patienssikkerhed af 18. marts
2020.
Ifølge retningslinjen gælder følgende restriktioner for
besøgende/gæster/ledsagere:
"For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at
ledsage patienter eller besøge indlagte patienter. Undtaget er:
 Én nær pårørende til kritisk syge patienter ad gangen og
begge forældre til egne, mindreårige børn.
 Barslende må have én ledsager med til fødslen. Øvrige
barselsbesøg er ikke tilladt.
Tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på hospitalet kan
i særlige tilfælde aftales individuelt i den enkelte afdeling. "
Den praktiske håndtering af besøgsrestriktionerne i
psykiatrien i Region Midtjylland
På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling betyder det i
praksis, at mindreårige børn under 18 år har kunnet få besøg af
egne forældre. Forældre til mindreårige har også kunnet være
med til behandling, hvis forældrene har skullet være en del af
behandlingen.
På Retspsykiatrisk Afdeling har der ikke været besøg. Her har
personalet hjulpet patienterne med kontakt til pårørende fra
patientens egen telefon eller ved et "video-besøg".
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På de almindelige voksenafdelinger håndhæves besøgsrestriktionerne, dvs. besøgsforbud. Besøgsforbuddet kan
lempes i tilfælde, hvor der er "tungtvejende grunde til et
uopsætteligt besøg på hospitalet". I dette tilfælde skal de
pårørende kontakte afsnittet eller ledelsen forud for besøget for
at få en individuel tilladelse. Der er således få individuelle
eksempler på, at en voksen patient har fået lov at få besøg af
helt særlige grunde (fx ved dødsfald eller meget alvorlig
sygdom).
Herudover har man i enkelte tilfælde givet lov til "udendørs
besøg", hvor en patient har gået en tur med en pårørende;
selvfølgelig med sprit og afstand. I enkelttilfælde har der
desuden været afholdt pårørendesamtaler andre steder end i
sengeafsnittene; dette med afspritning og afstand mellem
behandler, pårørende og patient.
Generelt har afdelingerne i denne situation været de indlagte
behjælpelige med at holde kontakt til pårørende over telefon
eller video-besøg.
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