Ungdommeligt sygehus
Sammenslutningen af Unge Med Handicap, SUMH, ønsker at sundhedsvæsnet og sygehusene bliver bedre til
at rumme unge med handicaps behov. Overgangen fra barn til voksen er svær og bliver ofte vanskeliggjort
yderligere, hvis man som ung skal igennem længevarende eller hyppige indlæggelser. Vi finder at der er
brug for et særligt fokus i forhold til følgende:
Når man ophører med at være barn er det slut med at være indlagt på børneafdelingen i stedet indlægges
man efter det fagspeciale, man hører under og alt for ofte isoleret fra andre unge og uden tilstrækkelig god
mulighed for at få besøg og at passe sine studier. Dette er især et problem ved længevarende indlæggelser
eller hvis man hyppigt har sin gang på hospitalet. For at imødekomme dette ønsker SUMH at der oprettes
separate ungdomsafdelinger eller ungdomsstuer – eller at der i det mindste tilbydes en ungdomscafe. Det
bør overvejes at målrette information direkte til unge der indlægges og at have særlige tilbud i forhold til
ambulant behandling til unge uden for det almindelige hospitalsmiljø. Ved ambulant og ikke akut behandling
er det vigtigt at der også tages hensyn til at den unge skal kunne opretholde et så normalt liv som muligt.
En ungdomsafdeling eller et ungdomscafé kan også hjælpe den unge med at opretholde en så almindelig
hverdag som mulig ved indlæggelse med mange af de samme muligheder som ellers for at kunne have et
socialt liv og for at passe sit studie. Det er vigtigt med tilgængelige studiefaciliteter, adgang til internet og
for at kunne bruge mobiltelefon og det er vigtigt at man kan få besøg – muligvis endda at man kan være
sammen med kæresten. For unge er det også vigtigt at man kan få ”ung” mad og ikke kun kan vælge
traditionel dansk mad. Endelig er det vigtigt at den unge har mulighed for at få rådgivning om fx alkohol og
seksualitet i forhold til ens handicap og behandling og man får mulighed for at få psykologisk hjælp, inkl. at
der er tilgængelige selvhjælpsgrupper.
Tilgængeligheden for unge med handicap er på de fleste danske hospitaler alt for dårlig. Det gælder især i
forhold til materialer og øvrig kommunikation, hospitalets fysiske tilgængelighed og de særlige behov som
unge med handicap. Det er fx et stort problem at man ikke kan medbringe sin faste hjælper på hospitalet,
men i stedet må vente på hjælp fra en fremmed.
FN’s Handicap Konvention
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.

 Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 10: ”Deltagerstaterne bekræfter på ny, at ethvert menneske har
en naturgiven ret til livet, og skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer med
handicap effektivt kan nyde denne rettighed på lige fod med andre.”

 Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 25: ”Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap
har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap.”

 Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 26 stk. 1: ”Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende
foranstaltninger, herunder gennem støtte fra ligestillede, for at gøre det muligt for personer med
handicap at opnå og opretholde den størst mulige uafhængighed, fuld fysisk, psykisk, social og
erhvervsmæssig formåen samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold. Med henblik herpå skal
deltagerstaterne arrangere, styrke og udbygge omfattende habiliterings- og rehabiliteringstilbud og ordninger, i særdeleshed inden for sundhed, beskæftigelse, uddannelse og det sociale område”

 Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 26 stk. 3: ” Deltagerstaterne skal fremme eksistensen af og
kendskabet til samt anvendelsen af hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi, der er udformet til personer
med handicap, i det omfang disse vedrører habilitering og rehabilitering.”
Opsummering
Sygehusene skal tilbyde mere tidssvarende og tilgængelige forhold for unge med handicap, herunder måske
ungdomsafdelinger – eller i det mindste ungdomscaféer eller lignende mødesteder for unge. Sygehusene må
også meget gerne tilbyde hyggelige steder uden for hospitalerne, hvor man kan få sin medicin og lignende
(inspireret af HIV/AIDS syge).

