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TILBAKEMELDING VEDRØRENDE STATUSRAPPORT 1
UTSATTE BARN OG UNGES TJENESTETILBUD UNDER COVID 19 PANDEMIEN.
Organisasjonen Løvemammaene representerer mange familier som har barn med nedsa
funksjonsevne og kronisk sykdom. Vi reagerer sterkt på informasjon som er oppgi fra
Helsedirektoratet i Statusrapport 1, Utsa e barn og unges tjeneste lbud under Covid 19 pandemien.
Vi har i løpet av de første ukene i pandemien bli kontaktet av svært mange fortvilte foreldre som
hverken hadde dag dbud og sam dig mistet avlastnings lbud for si barn. Vi ﬁkk innsyn i
situasjoner der foreldre var presset l det y erste både i søvn og i energi fordi kommunene ikke var
villige l å se e inn nødvendig hjelp.
Vi sendte ﬂere brev l Helsedirektoratet, disse ligger vedlagt her.
Vi reagerer derfor sterkt på Helsedirektoratets lbakemeldinger l dere.
Blant annet står det i Rapporten at Helsedirektoratet har gi informasjone om:
"Tilbudet i kommunale barneboliger er ikke påvirket av Covid 19 ltakene. De ﬂeste kommuner har
også oppre holdt avlastnings lbud, men ﬂere steder har det vært redusksjon i åpnings den og/
eller omorganisering av lbudet."
"Helsedirektoratets vurderinger: Kommunale barneboliger og avlastnings lbud.
Flere kommuner kommenterer at de har mulighet l å oppre holde avlastnings lbudet i bolig
ne opp fordi noen familier velger å holde barna sine hjemme. Mange kommuner forteller også at
avlastningsboligene er lre elagt for kriseperioder som de e, og tjeneste lbudet oppre holdes
dergor greit l tross for smi evern ltak grunnet Covid 19. Likevel er det noen komuner som
meddeler at de har vært nødt l å redusere belegget ved døgnbemannede avlastningsboliger
grunnet smi evernhensyn."
"Helsedirektoratets vurderinger. Kommunale barneboliger og avlastnings lbud. Tilbud i barneboliger
er ikke påvirket av Covid 19 ltakene, mens avlastnings lbudet i større grad er påvirket av
situasjonen. De ﬂeste kommuner har oppre holdt et avlastnings lbud men opplever at familiene
selv har avlyst avlastningen med begrunnelse i barnets helse. Mange av barna har sykdommer som
gjør dem sårbare for lu veisinfeksjoner."
Løvemammaene kjenner ikke igjen beskrivelsen l helsedirektoratet og er av en helt annen
oppfatning av hovrdan det sto l med det kommunale tjeneste lbudet og spesielt
avlastnings lbudet.
Vi sendte ut en forespørsel på foreldre forum på sosiale medier om foreldre kunne svare på om
deres kommune hadde stengt avlastningsboligen og de sto uten avlastning.
På under 1 me var kommet opp over 30 navn på kommuner som hadde stengt avlastnings lbudet.
(Oversikt ligger veldagt)
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Generelt er vår lbakemelding l Barne-, ungdoms og familie direktoratet at vi mener dere må
vektlegge å undersøke mer rundt familier som har barn med nedsa funksjonsevne og kronisk
sykdom og deres tjenester. Ikke kun i forhold l skole lbud, men også mye bredere i forhold l
avlastnings lbudet og andre tjenester. Det kan synes som om utvalget har ta for lite for seg disse
barna når de har vurdert status sårbare barn i Corona epidemien.
Vi håper at dere tar med dere disse lbakemeldingene og undersøker videre rundt disse barna som
også er sårbare barn, i evt nye statusrapporter.
Det er mye ny g informasjon, og også familiers historier om hvordan det var for dem, i
dokumentene som ligger vedlagt.
Mvh Nina Bakke ord, Re ghetsansvarlig i Løvemammaene.
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