
 
 

 

 

 

Taastrup 13/03/2020 

 

Kære Astrid Krag 

 
 

I Landsforeningen Autisme får vi i disse dage meldinger om, at bostøtteordningen i mange 
kommuner er suspenderet for at stoppe smittespredningen af COVID-19. Suspenderingen har 
store konsekvenser for personer med autisme, for hvem bostøtteordningen i mange tilfælde er 
deres eneste kontakt med samfundet og dermed livsnødvendig. De seneste år er flere autistiske 
personer blevet placeret i egne lejligheder med tilknyttet bostøtte, selvom de reelt har behov for 
adgang til støtte i enhver kontakt med det omgivende samfund og i enhver afvigelse fra 
hverdagen. Og nu i forbindelse med regeringens forholdsregler i forhold til COVID-19 er behovet 
for håndholdt indsats eskaleret eksplosivt. 

 

De seneste dage har vi modtaget henvendelser fra autistiske voksne og deres pårørende, som 
entydigt peger på at usikkerhed, angst og afmagt breder sig som ringe i vandet. Mediernes “gule 
breaking-overskrifter” samt myndighedernes ændrede fokus fra “ny influenza” til “global krise og 
pandemi” gør situationen ekstra kritisk for mennesker med autisme, der bor alene, og hvis angst 
isolerer dem fra omverdenen. 

 

Jeg forstår fuldt ud regeringens initiativer og nødvendigheden af at inddæmme og stoppe 
smittespredning af COVID-19. Initiativerne rammer alle i samfundet – også de allersvageste. Og 
personer med anderledes kognition som fx. autisme, der er placeret alene uden anden reel 
kontakt til samfundet end deres bostøtte, bliver særligt hårdt ramt. Deres anderledes kognition 
betyder, at uvisheden og angsten bliver ekstra forstærket, og at behovet for bostøtte intensiveres i 
situationer som denne. Kommunernes aflysninger af bostøtte må kunne håndteres på en mere 
hensigtsmæssig måde. 

Jeg håber, at du vil tage min bekymring med i dine overvejelser og anbefalinger. 

 

Bedste hilsner 

Heidi Pernille Thamestrup, Landsformand 
 

 
Landsforeningen Autisme 

 
 
 
 
 

Landsforeningen Autisme har suspenderet alle planlagte mødeaktiviteter indtil udgangen af marts 
måned. Jeg kan altid træffes på telefon: 26201658 eller mail: formand@autismeforening.dk 

 

 
LANDSFORENINGEN AUTISME 

Banestrøget 19-20 

3630 Taastrup. 

Telefon: +45 26201658. 

Mail: formand@autismeforening.dk 

mailto:formand@autismeforening.dk
mailto:formand@autismeforening.dk

