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Nu venter vi igen på
lempelse af
besøgsrestriktionerne
Siden besøgsrestriktionerne på bosteder
trådte i kraft den 18. marts, er reglerne
blevet gradvist lempet "ere gange.
Alligevel får Lev stadig mange
henvendelser fra pårørende,
som afskæres fra at besøge
familiemedlemmer i egen bolig. Der er...
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Vend besøgsrestriktionerne på
hovedet
Borgere med udviklingshandicap og deres pårørende venter nu på 4. uge på de lempelser af
besøgsrestriktioner, der blev meldt ud 21. maj. Det er alarmerende, at vi har ventet så længe,
påpeger Levs landsformand, Anni Sørensen, der foreslår at vende besøgsrestriktionerne på
hovedet, så landets bosteder som udgangspunkt er åbne, men med mulighed for lokale
restriktioner.
Siden besøgsrestriktionerne på bosteder trådte i kraft den 18. marts har pårørende til
mennesker med udviklingshandicap i stort omfang været afskåret for at besøge deres familie på
bosteder. Besøgsforbuddet er blevet lempet "ere gange, og nu går vi på 4. uge og venter på
implementering af den politiske aftale, der blev indgået i den 21. maj i forbindelse med aftalen
om yderligere genåbning i fase 2. Da reglerne blev vedtaget i marts, var det med en bestemmelse
om udløb den 1. juli. Med andre ord arbejder man i Social- og Indenrigsministeriet med revision
af regler, der efter planen skal falde bort ganske snart. Og det vækker bekymring hos Anni
Sørensen – formand for Lev:
- Jeg kan godt være bekymret for, at de nuværende regler blot bliver forlænget med en mere eller
mindre symbolsk lempelse på samme måde, som vi har set på ældreområdet. Det kan ingen
være tjent med. Det er Levs oplevelse, at de nuværende regler lokalt fortolkes for stramt. Det har
den konsekvens, at mange borgere med udviklingshandicap fortsat ikke kan få besøg af deres
familie i egen bolig. Det har store konsekvenser for den mentale sundhed for mennesker med
udviklingshandicap.
Vend restriktioner på hovedet
Hvis det ender med, at besøgsrestriktionerne bliver forlænget, er der derfor brug for, at de så at
sige bliver vendt på hovedet, pointerer Anni Sørensen.
- I dag er udgangspunktet et besøgsforbud, som der så kan lempes eller dispenseres fra. Det
burde i stedet være således, at udgangspunktet er en generel åbning af bostederne med
mulighed for at lave besøgsrestriktioner. Det er Levs opfattelse, at tiden er kommet til en generel
åbning af bostederne. Vi anerkender, at der stadig kan være en smitterisiko for udsatte grupper,
og derfor bør der stadig på enkelte bosteder kunne iværksættes besøgsrestriktioner. Men denne
beslutning skal træ#es af sundhedsmyndighederne på baggrund af en konkret vurdering.
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Mennesker med
udviklingshandicap
mistrives, mens de venter
på kommunerne
En ny undersøgelse viser, at mennesker
med udviklingshandicap er ramt af en
massiv nedlukning af deres dagtilbud.
Det har store konsekvenser for denne
sårbare gruppe borgeres trivsel og
mentale sundhed – og det strider imod...
Læs mere her...

14.05.2020

Både glæde og bekymring
over nye retningslinjer
Det er positivt, at der nu endelig er
kommet nye retningslinjer for
besøgsrestriktioner på botilbud, men alt
afhænger af, hvordan kommuner og
botilbud nu vil forvalte de nye regler
fremadrettet, påpeger Anni Sørensen Landsformand i Lev
Læs mere her...
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Følg hende og få politiske
kommentarer samt nyheder
om mennesker med
udviklingshæmning og deres
pårørende.

Få nyheder, relevant viden
og Levs holdninger direkte i
din mailboks - så er du
opdateret!

Besøg allerede i dag Levs
side på facebook. Klik på
"Synes godt om", så er du
med og kan følge
udviklingen på siden.
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nyhedsbrev
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