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Sociale rettigheder

Nogle hiv-positive oplever, at hiv påvirker dem fysisk, psykisk og socialt, så
de ikke er i stand til at passe et arbejde
ligesom andre.
I denne pjece kan du læse om de
tilbud, det offentlige har, hvis du helt
eller delvist mister evnen til at arbejde.
De forskellige love og regler justeres
løbende, så her er de kun beskrevet i
generelle vendinger, mens du er nødt

til at gå på nettet for at finde den seneste version af lovteksten.
Din tilknytning til arbejdsmarkedet
Den hjælp, du vil få tilbudt, har til formål at fastholde dig på arbejdsmarkedet. I praksis betyder det, at man
i første omgang vil forsøge at hjælpe
dig, så du kan blive på din nuværende

Denne pjece er en del af en serie på 10 pjecer, hvor vi har udvalgt forskellige temaer:
1) Hiv-testen er positiv, 2) Ambulatoriebesøget, 3) Behandlingsstart, 4) Krop og psyke, 5) Kærlighed og sex, 6) Om hiv til pårørende, 7) Om rejser, forsikring, love og regler, 8) Sociale rettigheder,
1 9) Godt at vide om medicin og 10) Anden sundhedskontakt end hiv

arbejdsplads. Det kan f.eks. være ved
at nedsætte din arbejdstid, stille forskellige hjælpemidler til rådighed eller
refundere arbejdsgiverens udgifter for
dine sygedage.
Kan du ikke fortsætte på din nuværendearbejdsplads, kan du modtage
de samme former for hjælp, så du kan
bruge din uddannelse og baggrund i et
job, du allerede er kvalificeret til, men
ikke kan klare på normale vilkår.
Er det umuligt at vende tilbage til dit
tidligere erhverv, kan du få tilbudt revalidering, der kan bestå i uddannelse,
kurser eller virksomhedspraktik, som
skal kvalificere dig til et arbejde, du
realistisk set vil kunne klare. Igen vil
man se efter den korteste vej tilbage til
arbejdsmarkedet.
Førtidspension er kun mulig, hvis alt
andet er afprøvet, og din erhvervsevne
er varigt nedsat. Er du under 40 år, er
chancerne for at få førtidspension minimale.
Sådan får du hjælp
Hvis du har brug for hjælp, er det en
god idé først at tale med den læge, der
kender dig bedst, f.eks. din ambulatorielæge eller din praktiserende læge.
Du kan tale med lægen om, hvilke
problemer, du har i forhold til at klare
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dit arbejde, og du kan høre lægen, om
han eller hun vil støtte din ansøgning.
Den lægelige vurdering bygger på din
læges kendskab til dig og de informationer, der står om dig i din journal. Det
er svært for lægen at skrive en lægeerklæring om, at du ikke kan klare dit
arbejde, hvis du ikke har informeret
lægen om det tidligere, så det er en
fordel, hvis du løbende fortæller lægen
om dine problemer. Det er en god idé,
hvis du i forvejen gør dig nogle tanker
om, hvad dine behov er, og hvilken
hjælp du kunne tænke dig. Du kan også
undersøge, hvilke muligheder, der er
for hjælp i forhold til dit problem. Det
kan du f.eks. gøre ved at søge på offentlige hjemmesider, og du kan spørge
i AIDS-Fondets rådgivning, hvor der er
socialrådgivere parate til at hjælpe dig.
Sagsbehandlingen hos kommunen
Det er ikke nødvendigt, at du skriver
en ansøgning til socialforvaltningen for
at få hjælp. Socialrådgiveren holder
et møde med dig, hvor I taler om dine
specifikke behov. Derefter laves der en
ressourceprofil. Her kan kræve, at du
skal i arbejdsprøvning. Formålet er at
få et billede af, de faglige ressourcer
du har, og hvor meget du kan klare at
arbejde fysisk og psykisk.

Kommunen indhenter så oplysninger
fra din læge og i nogle tilfælde psykolog eller psykiater. Oplysningerne bliver
vurderet af en læge, kommunen har
ansat som konsulent.
Socialrådgiveren skriver så en indstilling, som bygger på ressourceprofilen,
lægekonsulentens vurdering og dine
ønsker. Socialrådgiverens indstilling
behandles i den af kommunens forvaltninger, som har beslutningsmyndighed
inden for det område, du har behov for
hjælp. Det behøver ikke være socialforvaltningen.
Har du kontakt med rådgivningen i
AIDS-Fondet, kan du eventuelt aftale at
bruge dem som bisiddere til møder.
Sådan klager du
Du får kommunens afgørelse i et brev,
hvor der også står, hvordan du eventuelt kan klage over afgørelsen. I første
omgang kan du klage til kommunen,
som så ser på sagen en gang til. Hvis du
ikke får medhold her, kan du klage til
Den Sociale Ankestyrelse, som så vurderer sagen.
Socialrådgiveren i kommunen er forpligtet til at hjælpe dig, hvis du ikke selv
er i stand til at skrive klagen. Du kan
også kontakte rådgiverne i AIDS-Fondet, som muligvis kan hjælpe dig.

Kan og skal
Den sociale lovgivning indeholder både
rettigheder og pligter, men der er også
i nogle tilfælde mulighed for at gå lidt
længere.
Når lovteksten indeholder ordet skal,
er det, fordi du eller kommunen skal
gøre et eller andet. Står der derimod
kan, er det, fordi loven åbner mulighed
for, at kommunen i nogle tilfælde kan
gøre lidt mere.
Der kan derfor være forskel på, hvordan forskellige kommuner administrerer lovgivningen og vurderer de enkelte
sager. Ofte er det et spørgsmål om,
at den enkelte kommune prioriterer
en bestemt type sager eller en særligt
udsat gruppe. Hvis du er tvivl, kan du
spørge socialrådgiveren, om der er
særlige forhold eller prioriteringer i forhold til lovgivningen i din kommune.
Aktindsigt
Du kan bede om at få en kopi af dine
journaloplysninger. Det betyder, at du
har ret til at se de informationer, socialforvaltningen har skrevet om dig, men
at du ikke kan kræve at se, hvad andre
– f.eks. lægen – har skrevet om dig.
Kommunen har ret til at tage betaling
for fotokopierne.
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Arbejdsprøvning – ressourceforløb
For at vurdere den hjælp der er nødvendig for dig, udarbejder man en såkaldt ressourceprofil.
Ressourceprofilen skal vise, hvilke
ressourcer du har i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan være, hvad du selv
har lyst til, samt hvilken uddannelse og
hvilke kvalifikationer du har fra tidligere arbejde. Samtidig skal den vise, hvor
mange timer du kan klare at arbejde
om ugen.
Du vil blive sendt ud i arbejdsprøvning, hvor du får mulighed for at prøve
kræfter og evner af i forskellige jobfunktioner. Det kan virke voldsomt at
skulle igennem en arbejdsprøvning,
hvis man føler sig syg og træt, men forløbet er med til at sikre, at den løsning,
du og kommunen finder frem til, er
realistisk, så du kan komme tilbage på
arbejdsmarkedet.
Delvis sygemelding
Nogle hiv-positive oplever, at de i en
periode har svært ved at arbejde på
fuldtid, fordi de er påvirket fysisk eller
psykisk af sygdommen eller har bivirkninger. Lovgivningen åbner mulighed
for, at man kan være delvist sygemeldt.
Du kan også gå fra at være fuldtidssygemeldt til at være delvist sygemeldt.
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Begge dele kræver en sygemelding fra
din læge, og kommunen skal godkende,
at du arbejder som delvist sygemeldt.
Forskellige ordninger
Der eksisterer en række ordninger i
forhold til forskellige grader af beskæftigelse. Og der kommer hele tiden flere
ordninger til, mens eksisterende ordninger ændres.
Derfor kan det være en fordel at
kontakte AIDS-Fondets rådgivning for
undersøge de muligheder, der kunne
passe til dig.
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