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Unge, uddannelse og
erhvervsmuligheder
Handelsskole, gymnasium, teknisk skole, læreplads eller videregående uddannelse, universitet, revisor, tømrer, kontorassistent, ....
ja mulighederne er nærmest uoverskuelige, når et ungt menneske
efter folkeskolen skal vælge sig en uddannelse og efterfølgende
finde sin plads på arbejdsmarkedet. Nogle rammer plet første gang,
mens andre prøver flere uddannelser. Der er mange muligheder for
de unge mennesker, og det første, som bestemmer ens valg, er som
regel, ”hvad har jeg lyst til at lave?”
Mange unge mennesker har ikke
truffet et endeligt erhvervsvalg
inden de påbegynder en ungdomsuddannelse.
De afventer og
ser, hvad uddannelsen kan inspirere
dem til, og om evnerne/karaktererne
kan give adgang til en videregående
uddannelse. Nogle unge bruger blandt
andet studiejobbet som inspiration til
at vælge eller fravælge erhvervsområde.

Drømme og ønsker
I Specialrådgivning om Epilepsi oplever
vi en gruppe af unge mennesker med
epilepsi, som har samme drømme og
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ønsker som andre unge om at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Det er vores oplevelse, at de
desværre ikke har samme vilkår som
andre unge i forhold til valg af uddannelse og senere valg af erhverv, og de
ender ofte i kontanthjælpssystemet
som sidste udvej.
Ungdomsafdelingen på Epilepsihos
pitalet i Dianalund har en gruppe
unge med epilepsi mellem 18 og 25 år
indlagt til behandling for epilepsien.
Nogle af disse unge er i gang med en
uddannelse og kan uden større problemer vende tilbage til uddannelsen efter
indlæggelsen.
De støtteforanstaltninger, der findes vi SU-styrelsen i form af Special
pædagogisk støtte (SPS) og handicaptillæg bidrager til, at de mange unge
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med epilepsi kan få en uddannelse på
lige fod med andre. Mens en anden stor
gruppe unge må opgive, da de ikke
magter at gennemføre en uddannelse
på grund af epilepsi.
Mange af de unge mennesker har
forsøgt at gå i gang med en eller flere
uddannelser, men har måttet opgive
og derved fået en masse nederlag. Hvis
de ikke kan blive anfaldsfri på optimal
medicinsk behandling, kan anfaldene
alene gøre tilværelsen svær. Der er
ofte en stor udfordring i at samle disse
unge mennesker op og motivere dem
til at komme videre i tilværelsen og
guide dem i den rigtige retning med
de muligheder, som eksisterer i uddannelsessystemet.

Hvad kan jeg blive, når jeg har
epilepsi?
Et spørgsmål, som vi tit bliver stillet af unge med epilepsi er ”Hvad
kan jeg blive, når jeg har epilepsi?”.
Spørgsmålet kommer også fra studievejlederne på de forskellige uddannelser, når de kommer i kontakt med
et ungt menneske med epilepsi. Dette
spørgsmål kan oftest ikke besvares
klart og enkelt. Dog er der nogle
få erhverv, som kan udelukkes på
forhånd, hvis man har epilepsi. For
eksempel: pilot, politibetjent, lokomotivfører, erhvervschauffør og sømand,
ligesom man ikke kan aftjene sin værnepligt. Ellers vil det komme an på en
konkret og individuel vurdering, hvilke
erhvervs- eller uddannelsesmuligheder,
en ung med epilepsi har. Manglende
anfaldsfrihed og karakteren af anfaldet
sætter klart nogle store begrænsninger
for valg af erhverv. Er man f.eks. ikke

anfaldsfri og kommer anfaldet uvarslet
i løbet af dagen, vil et arbejde med
ansvar for andre mennesker, et arbejde
med farlige maskiner eller et arbejde i
højder på et stillads for eksempel være
et særdeles uhensigtsmæssigt valg.

Kognitive problemer
De usynlige begrænsninger, som kognitive problemer er og som ikke umiddelbart kan observeres, opfattes måske
af andre, som manglende engagement
eller intelligens. De kognitive problemer kan eksempelvis være indlæringsvanskeligheder, hukommelsesproblemer eller koncentrationsbesvær.
Dertil kommer bivirkningerne af epilepsimedicinen, som sammen med de
andre problemer kan give vanskeligheder med at gennemføre en almindelig
uddannelse på lige vilkår med andre
studerende. Disse problemer kan betyde, at man skal gøre sig overvejelser
omkring sværhedsgraden og længden
af uddannelse. Så måske er ens anfald
forenelige med det erhverv, man sigter
efter, mens de øvrige nævnte problemer
kan forhindre, at man kan gennemføre
uddannelsen. Det er således vigtigt
at kende så meget til sin epilepsi og
dens begrænsninger som overhovedet
muligt, når man begynder at tænke
uddannelse.

Sektoransvar
Med sektoransvaret er der principielt
skabt mulighed for, at alle, uanset
deres handicap, kan gennemgå en
ungdoms- eller erhvervsuddannelse og
senere videregående uddannelse med
socialpædagogisk støtte målrettet den
enkeltes behov. Der kan være tale
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om ekstra forberedelsestid til eksamen
eller f. eks. lektiehjælp.
På trods af disse muligheder for
støtte til at gennemføre uddannelse,
er der alligevel en gruppe af unge med
epilepsi, som ikke kan profitere af
eksisterende tilbud og som derfor ikke
er i stand til at gennemføre hverken
ungdoms-, erhvervs- eller videregående uddannelse.

Nederlag og begrænsninger
De unge, som vi ser på Epilepsihospitalets
Ungdomsafdeling, har som udgangspunkt alle en vanskelig behandlelig
epilepsi. De har ofte haft store nederlag i folkeskolen, idet de har haft
indlærings- og koncentrationsvanskeligheder. Flere har modtaget specialundervisning og er ofte blevet mobbet
på grund af, at de er anderledes. Nogle
har som følge af epilepsien haft mange
sygedage og dermed fravær fra undervisningen i folkeskolen. Dette kan have
som konsekvens, at de ikke hører til
den gruppe af unge, som umiddelbart
fortsætter i enten en ungdomsuddannelse eller på en erhvervsuddannelse
efter endt grundskoleforløb.
Den gruppe af unge har specielle
problemer med at forholde sig til de
krav, som voksentilværelsen stiller om
uddannelse og erhverv. Nogen har haft
epilepsi i barndomsårene. Andre har
først fået det i teenageårene, og måske
er den unge slet ikke nået til overhovedet at kunne acceptere at leve et liv
med epilepsi med de begrænsninger,
det kan give. Det, der karakteriserer
et sådant ungt menneske er, at de har
haft mange nederlag i folkeskolen, de
er gentagne gange blevet konfronteret
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med deres begrænsninger. De er ofte
ikke modenhedsmæssigt alderssvarende, har manglende selvtillid, og ofte er
de ikke i stand til at se egne ressourcer
og tage konsekvensen heraf i forhold
til uddannelses- og erhvervsvalg.

Forældrene kan være
overbeskyttende
Vi kan ikke forvente, at de unge har
styr på deres epilepsi og dens begrænsninger. Ofte har forældrene i en kærlig
mening taget hånd om epilepsien og
sat begrænsninger for deres barn/den
unge. Det kan være svært for forældrene ikke at overbeskytte barnet med
epilepsi, når de er nervøse for, at det
skal komme til skade under anfald.
Derfor lægger de måske unødvendige
restriktioner på barnet i hjemmet og
i fritiden. Barnet får en anden rolle i
familien, og det bliver pludselig centrum for familiens opmærksomhed. Det
er heller ikke nemt at være teenager
og samtidig have epilepsi. De føler
ofte, at de skiller sig ud i forhold til
kammeraterne og er anderledes. Det at
være ung, begynde at gå i byen, drikke
alkohol, være sent oppe og i det hele
taget gøre som andre unge, opleves
som problemfyldt og måske helt umuligt! Men hvordan støtter man bedst
denne gruppe af unge, som har epilepsi
og som på lige fod med andre skal forholde sig til en kommende tilknytning
til arbejdsmarkedet på trods af og med
et handicap?

Ungdomsvejledning og
Ungdomsuddannelse
Gennem årene har der været etableret
mange gode initiativer for at støtte den
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gruppe af unge, som ikke er i stand til
at benytte sig af de etablerede undervisningstilbud. Vejledning omkring
uddannelse og erhverv påbegyndes
allerede i folkeskolens 6. klasse af ungdomsvejledningen, som også i forbindelse med afslutning af 9. og 10. klasse
skal sørge for, at den unge får lavet en
uddannelsesplan. Brobygningsforløb,
som sammensættes med dele fra 2-4
forskellige uddannelser, kan være med
til, at den enkelte unge får en bedre
baggrund for at vælge uddannelse ved,
at han/hun får prøvet noget forskelligt
og udvikler sig personligt.
I Norge og Sverige har alle unge
den samme ret til en ungdomsuddannelse, der kan udvikle den enkeltes
kompetencer med hensyn til ungdomsog voksenlivets mange aspekter. Som
lovgivningen har været indtil nu i
Danmark har den ikke sikret udviklingshæmmede unge og andre unge
med særlige behov en egentlig ret til
en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Det har været et problem siden
1980, hvor åndssvageforsorgen blev
udlagt til amterne. De enkelte amter
har valgt forskellige måder at forholde
sig til problemerne på. Kun nogle få
amter har kunnet tilbyde denne gruppe af unge en god ungdomsuddannelse
med kvalificerede tilbud.
I foråret 2006 vedtog Folketinget
en beslutning (B 51), som opfordrer
regeringen til at fremsætte et lovforslag, der fra og med den 1. august
2007 sikrer, at udviklingshæmmede
og andre unge med særlige behov
har ret til en treårig ungdomsuddannelse efter grundskolen uanset hvor
i landet, de har bopæl. Det fremgår

af forslaget til folketingsbeslutningen,
at det har beroet på tilfældigheder og
til dels også geografiske forhold, om
der er blevet taget hånd om denne
gruppe. Det har været grundlaget for
at revurdere de eksisterende undervisningstilbud til de unge, som ikke kan
profitere af det traditionelle ungdomsuddannelsessystem. Med dette lovforslag kan vi håbe, at de unge, som er
meget belastet af deres epilepsi får en
bedre mulighed for på trods af sygdommen at få en uddannelse og dermed
en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Regeringen har ligeledes sat det mål,
at 85 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden
udgangen af 2010. Inden udgangen af
2015 skal tallet være oppe på 95 % af
en ungdomsårgang.

Individuelle forløb
Det er min vurdering, at disse unge
vil være godt hjulpet, hvis vi bliver
bedre til at etablere individuelle forløb med udgangspunkt i den enkeltes
epilepsi, ressourcer og begrænsninger.
En stor del af det pædagogiske arbejde
vil være at bibringe disse unge nogle
positive oplevelser, så de bedre bliver i
stand til at forholde sig til deres egen
situation. Det er vigtigt at give dem
den tid, der skal til, for at de selv
modnes med opgaven og bliver bedre i
stand til at tage ansvar for eget liv.
Der er ingen tvivl om, at det samfund, vi lever i, forsøger at give optimale muligheder også for den unge
med særlige behov, som ikke umiddelbart kan profitere af eksisterende
tilbud. Sektoransvarligheden, hvor vi
inden for hver enkelt sektor, enten det
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er folkeskolen, de forskellige uddannelsessystemer, kommunale socialforvaltninger eller sundhedssektoren, har
ligeledes været medvirkende til, at vi
alle har et ansvar over for de enkelte
unge med særlige behov. Jeg er ikke i
tvivl om, at alle inden for hver enkelt
sektor forsøger at nå frem til rimelige
løsninger for den enkelte. Men jeg tror,
at vi i hver enkelt sektor skal blive
bedre til at udveksle viden og erfaring
på tværs af sektorerne i samråd med
den enkelte og dennes familie med
henblik på at koordinere indsatsen
omkring vedkommende. Skal vi leve
op til vores faglighed, må vi tage
helhedssynet omkring den enkelte
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som udgangspunkt for vores indsats.
Allerede når man i folkeskolen imødeser, at den unge skal have støtte for
at komme videre, må det være et krav
at få videregivet sin viden og erfaring
omkring den enkelte i forhold til andre
sektorer. Vi undgår måske også i højere
grad, at den enkelte får så mange
nederlag og bedre vil være i stand til at
se egne ressourcer og muligheder.
I hvert fald vil den unge få en større
fornemmelse af at føle sig forstået – og
med en usynlig sygdom som epilepsi
er det et vigtigt udgangspunkt for en
fremtidig indsats.
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