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Sådan foregår besøg i Udsigten

Besøg foregår i Velkomsthuset
I Udsigten bliver rammerne for besøg anderledes end i dag. Når du skal have besøg af dine
pårørende, foregår det i et særligt besøgsområde i Velkomsthuset. Din bistandsværge kan dog
besøge dig i sengeafsnittet.
Når du og dine pårørende skal ind eller ud af Udsigten, foregår det via indgangen til
Velkomsthuset. I besøgsenheden i Velkomsthuset er der særlige lokaler til besøg og møder.
For at sikre et trygt miljø for alle, skal alle besøgende gå igennem en scanner, som du måske
kender det fra lufthavnen. Tasker og andre genstande køres igennem en taskescanner.
Besøgsrum og besøgslejligheder
I Velkomsthuset er der to besøgslejligheder og to besøgsrum. Besøgslejlighederne er indrettet
med seng, spisebord og sofa. Der er desuden et tekøkken, bad og toilet og i den ene lejlighed er
der indrettet et legeområde til børn. I forbindelse med hver lejlighed er der en lille terrasse. I
besøgsrummene er der borde og stole og en sofa eller lænestol.
Planlægning af besøg
Besøg skal, ligesom i dag, altid aftales med afsnittet senest dagen inden besøget. For at aftale
besøget skal din pårørende kontakte dit afsnit. Det er nødvendigt at planlægge besøg for at sikre
at, der er ledige lokaler og for at sikre, at dine pårørende er godkendt til besøg.
Hvordan foregår besøget?
Når dine pårørende er ankommet til Velkomsthuset, får sengeafsnittet besked. Dine pårørende
venter indtil du er ankommet, hvorefter de bliver vist hen til besøgsrummet eller
besøgslejligheden.
Hvad må dine pårørende medbringe?
Dine pårørende må gerne medbringe fx madvarer, som I kan spise i besøgsenheden. Alle
genstande bliver scannet og undersøgt når din pårørende kommer ind i Velkomsthuset.
Nogle genstande må ikke tages med ind i besøgsrummet eller -lejligheden af
sikkerhedsmæssige årsager. Derfor bliver de opbevaret i aflåste skabe i Velkomsthuset under
besøget.
Spørg personalet, hvis du er i tvivl om, hvad dine pårørende må medbringe.
Mere information
Har du eller dine pårørende brug for mere information om besøg, er I meget velkomne til at
kontakte det afsnit, hvor du er indlagt.
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