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Gjennom en serie artikler i VG har vi kunne lese om hvordan mange kommuner har misforstått
nedstengningen av landet den 12.mars 2020 og dermed innført ulovlige besøksrestriksjonene i private
hjem.
Hvordan har dette blitt håndtert i Drammen kommune, og har det på noe tidspunkt vært innført besøks
nekt i denne type boliger i Drammen?
Svar
For de innbyggerne over 18 år som har diagnosen psykisk utviklingshemming og som har
døgnbemannede tjenester inne i sine hjem har det ikke på noe tidspunkt blitt iverksatt besøksforbud. I
mars 2020, når det ble innført strenge tiltak i helse Norge, ble det gitt oppfordring om å begrense besøk
til det helt nødvendigste, og det ble gitt beskjed om at besøk skulle avtales med det enkelte
tjenestested. Dette har senere blitt myket opp, i tråd med anbefalinger fra FHI og utviklingen i
smittesituasjonen i landet.
Smittevernhensynene tilsier at en frivillig bør begrense besøket og sikre avstanden mellom besøkende.
Tjenestene oppfordrer derfor besøkende til å gi opplysninger for smitteoppsporingsformål og anbefaler
at besøk avtales. Dette er det gitt informasjon om på kommunens internettside. Det er ikke anledning
til å innføre besøksforbud eller utgangsforbud for beboere som bor i sine egne leiligheter. Om det er
leiligheter i bofellesskap eller i den ordinære boligmassen, har ikke noe å si i den sammenhengen. I
bofellesskap kan kommunen innføre restriksjoner på bruk av arealer som beboerne ikke betaler husleie
for og som kommunen disponerer.
De ulike stedene der det bor personer i bemannede leiligheter har også lagt til rette for alternative
måter å kunne ivareta kontakten med sine nærmeste på. Dette spesielt hvis tjenestemottaker eller
deres pårørende/venner er en særlig risiko utsattgruppe - mange tjenestemottakere har for eksempel
eldre foreldre. Tjenestene har blant annet lånt ut KompPro (*). Dette tilbudet har gitt flere
tjenestemottakere muligheten til kontakt med særlig risikoutsatte personer i sin omgangskrets.
Frem til i dag har verken tjenestemottakere eller ansatte som gir tjenester til mennesker med nedsatt
funksjonsevne blitt smittet av Covid-19. Tjenestene arbeider målrettet med smittevern samtidig som det
er fokus på at tjenestemottakerne skal oppleve god livskvalitet. Da er det å få besøk og å reise på besøk
og ha kontakt med pårørende og venner viktig.
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Kommunen har fått bekreftet fra de private leverandørene at de ikke har innført besøksforbud i
bofelleskap eller lignende for mennesker med utviklingshemming for de vi har ansvaret for.
Individuelle beredskapsplaner er etablert rundt den enkelte tjenestemottaker med særlig vekt på
forebygging og tiltak dersom det skulle oppstå smitte. Dette vil gi en smidig og individuelt tilpasset
gjennomføring, der tiltakene står i et rimelig forhold til den konkrete smitterisikoen, og det tas hensyn
til tjenestemottakers særlige utfordringer og behov.
Informasjon om hvordan tjenestene har håndtert pandemien for målgruppen innenfor programområdet
har også blitt spesifisert gjennom kommunens internettsider.
(https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/tjenester-for-mennesker-med-nedsattfunksjonsevne/koronautbruddet-og-tilbudet-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne)

*KOMPpro er en liten TV skjerm, skreddersydd for de med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk.
Man trenger kun å slå den av og på – familie, venner og tjenesteytere tar seg av resten fra en app. Fra appen kan pårørende
dele film, bilder og meldinger, eller starte en videosamtale, like enkelt som på sosiale medier.
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