Personlig hjælp, omsorg og pleje
Hvis man som unge med handicap får personlig og praktisk hjælp efter § 83 1 (administreret under den
kommunale hjemmepleje, som er målrettet ældre mennesker), risikerer man at miste sin hjælp, hvis man
flytter sammen med en kæreste – eller aldrig at få den, hvis ens handicap først indtræder, efter man er
flyttet sammen. § 83 administreres af den kommunale hjemmepleje, og det betyder at der ikke bliver
skelnet mellem om du er 20 eller 90 år gammel. SUMH betragter dette som yderst uhensigtsmæssigt da
disse to vidt forskellige modtagergrupper har forskellige behov. Mange kommuner har som
tommelfingerregel, at de ikke yder støtte efter § 83, hvis der er en rask ægtefælle. Dette sætter den unge
med handicap ude af stand til at bidrage på lige fod til løsning af de opgaver, der ligger i hjemmet.
§ 83 hedder også: ”Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.” Desværre lever hverken, hjælpen, omsorgen
eller plejen op til den standard som man må forvente i et land som Danmark hvor FN’s handicapkonvention
er blevet ratificeret. SUMH går ind for, at alle uanset handicap har de samme rettigheder til at have et
familieliv. Der skal være mere fleksible regler for, at man har mulighed for at flytte sammen med en
kæreste.
For det første mener SUMH ikke, at ens samlevende skal fungere som en personlig hjælper eller
rengøringskone, når man flytter sammen. Kommunernes fortolkning af § 83 er blot en forhindring for unge
med handicap som gør det sværere at stifte familie. Man kan let forestille sig, at forhindringerne bliver for
store at magte for en ung uden handicap – for det er sin sag at skulle vælge en kæreste med et handicap,
hvis man både skal være forsøger og rengøringskone. Dermed risikerer vi endnu større isolation af unge
med handicap, med isolation og ensomhed til følge. Derfor er det vigtigt, at der skabes så gunstige vilkår
som muligt for, at unge med handicap får mulighed for at skabe sig et fornuftigt familieliv.
Mange steder får man under § 83 kun ét bad ugentligt, hvilket for de færreste er et tilfredsstillende niveau
for personlig pleje, specielt når man er ung – uanset om man er i et parforhold eller ej! Unge med handicap
kæmper rigeligt med fordomme i forvejen, og dårlig hygiejne gør ikke de unges image bedre.
Udgangspunktet for det danske samfunds tilbud til mennesker med handicap er princippet om ligestilling
gennem kompensation, det såkaldte kompensationsprincip. Det betyder, at samfundet tilbyder mennesker,
som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at begrænse
konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. Dette burde også gælde her. En ung med handicap
skal have mulighed for at komme i bad når denne trænger om det så må være hver anden dag eller
hverdag. Ydermere bør rengøringshjælpen fortsætte ved sammenflytning.
Behovene er meget individuelle og derfor svære at udregne, men et eksempel på en udregning kunne være:
Handicaphjælpere koster ca. 125 kr. pr. time.2 Et eksempel på hvor mange timer der kunne være
nødvendige for at den unge med handicap kan få et acceptabelt antal bade som få klaret rengøringen hver
uge kunne være: 10 hjælpetimer. I et sådant tilfælde ville udgifterne blive: 1250 kr. pr. uge pr. person.
FN’s Handicapkonvention
FN’s handicapkonvention trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009. Dette betyder, at Danmark er
forpligtet til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den
ene side, at eventuelt eksisterende love, som diskriminerer handicappede, skal fjernes, og at nye love, der
sikrer, at handicappede ikke diskrimineres, skal vedtages. Jævnfør ovenstående mener vi, at følgende
artikler ikke bliver overholdt som de burde.
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Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 19: ”b) at personer med handicap har adgang til et udvalg af
støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige
personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra
eller udskillelse af samfundet, c) at samfundets tilbud og faciliteter til den almene befolkning er
tilgængelige for personer med handicap på lige fod med andre og tager hensyn til deres behov.”



Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 28 stk. 1: ”Deltagerstaterne anerkender, at personer med
handicap har ret til en levefod, som er tilstrækkelig for dem selv og deres familie, herunder passende
ernæring, beklædning og bolig, og til fortsat forbedring af deres levevilkår, og skal tage passende skridt
til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret uden diskrimination på grund af handicap.”

For at kunne opfylde disse krav kræver det, at den unge med handicap skal have den praktiske og
personlige hjælp som denne har brug for, for at kunne leve et liv på lige fod med andre. Dette er et hvert
menneskes fundamentale rettighed. På denne måde vil den unge med handicap modtage den nødvendige
personlige bistand det kræver for at kunne leve og være inkluderet i samfundet uden at blive isoleret.
Ydermere vil den fortsatte rengøringshjælp ved sammenflytning gøre at den unge med handicap ikke tvinger
dennes partner til selv at overtage dette erhverv, men derimod modtage den hjælp som en ung uden
handicap ville have været i stand til at give. Dermed bliver der ikke diskrimineret på grund af et handicap.

