
Handicap ingen hindring! 
10 gode råd om handicap og beskæftigelse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mange mennesker med handicap er på arbejdsmarkedet i ordinære job 
med eller uden kompensation. Andre har behov for en særlig indsats. 
Men uanset hvad, så har mennesker med handicap – ligesom alle andre 
– mange forskellige kompetencer og et ønske om at indgå på 
arbejdsmarkedet. 
 
 

 
 

 
Gode råd  
 
Fokuser på den enkeltes ressourcer 
Handicap er et vidt begreb, der dækker 
over meget forskellige typer og grader af 
funktionsnedsættelse. Mennesker med 
handicap har ligesom alle andre 
forskellige ressourcer. Fokusér på den 
enkeltes ressourcer, men vær fleksibel og 
opmærksom på eventuelle særlige 
hensyn. 
 
 
Sæt fokus på handicap 
Hav en klar og åben dialog om handicap 
på arbejdspladsen – vær bevidst om jeres 
muligheder for og holdninger til at 
ansætte og fastholde mennesker med 
funktionsnedsættelser. Skriv gerne 
principperne ned i en handicappolitik, så 
kan ledelse og medarbejdere nemmere 
føre de gode intentioner bliver ført ud i 
livet – og ansøgere med handicap kan se, 
at I har gjort jer nogle overvejelser 
 
 
 
Benyt rådgivning 
Søg viden og professionel rådgivning, når 
I skal fastholde eller ansætte en 
medarbejder med handicap. Jobcentrene 
kan tilbyde forskellige støttemuligheder 
og kompensation. De enkelte 
handicaporganisationer og Danske 
Handicaporganisationer (DH) har stor 
viden om handicap og beskæftigelse. 
 
 

 
 
 
Fastlæg rammer for den ansattes vilkår 
Fastlæg de overordnede arbejdsrammer 
og vilkår i samråd med den enkelte 
medarbejder og evt. 
tillidsrepræsentanten. Og sørg for at 
informere de nærmeste kolleger. Viden 
nedbryder barrierer! 
 
 
 
 
Sæt fokus på tilgængeligheden 
Vær opmærksom på indretningen af jeres 
arbejdsplads. Tilgængelighed handler om 
at nedbryde de fysiske eller teknologiske 
barrierer, der kan forhindre mennesker 
med handicap i at fungere på lige fod med 
andre på arbejdspladsen. Sæt fokus på 
tilgængelighed, når du vælger og indkøber 
nye løsninger. Og husk arbejdspladsen 
kan indrettes i forhold til den enkeltes 
særlige behov – også her er der 
økonomisk støtte og rådgivning at hente. 
 
 
Sæt jer ind i støttemuligheder 
Hvis der er behov for støtte eller 
kompensation, er der gode muligheder 
herfor. Det kan fx være i form af en 
personlig assistent, en mentor, et flexjob, 
arbejdsredskab eller anden tilpasning af 
arbejdspladsen. Lovgivningen giver 
mulighed for at kommunen kan bevilge 
støtte til arbejdsindretning, 
arbejdsredskaber og hjælpemidler i 
virksomheden. 



Udvid ansøgerfeltet 
Mange jobsøgende kommer helt af sig 
selv – det gælder også jobsøgende med 
handicap. Men der er fortsat en højere 
ledighed blandt mennesker med 
handicap. Skriv i job opslag og på 
virksomhedens hjemmeside, hvis 
handicap ikke er en hindring for at søge 
job. I risikerer kun at udvide 
virksomhedens rekrutteringsfelt. 
 
 
Se fordelene 
Mangfoldighed er en styrke, der giver 
resultater på bundlinjen. Mange 
virksomheder har med succes skabt en 
arbejdsplads for ALLE. Det er både til 
fordel for din virksomhed og skaber 
tryghed hos de ansatte – sygdom og 
handicap kan ramme alle! 
 
 
 
 
 
 

Nedbryd fordomme 
”De er altid syge” og ”Det kræver meget 
tid, hvis vi skal ansætte mennesker med 
handicap.” Det er fordomme, man fra tid 
til anden hører. Den tid din virksomhed 
investerer i at fastholde eller ansætte et 
menneske med handicap kommer godt 
igen i form af kompetente og stabile 
medarbejdere.  
 
 
 
Samarbejd med jobcentret 
Mange virksomheder oplever 
udfordringer i kontakten med de 
offentlige myndigheder. Uanset hvilke 
erfaringer man har, er et godt samarbejde 
mellem virksomhed og jobcenter vigtigt. 
Job-centrene har viden og erfaringer, som 
I kan gøre brug af, hvis I synes, der er 
udfordringer, som er større end I selv kan 
klare.  
 
 
 

 
 
Der findes flere forskellige ordninger, der kan hjælpe med at dække evt. 
udgifter forbinder med at nedbrydebarrierer for handicap og 
beskæftigelse. Her er et par gode eksempler på støttemuligheder: 
 

 Personlig assistance – arbejdsmæssigt 

 Personlig assistance under efter - og videreuddannelse 

 Arbejdspladsindretning – bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber 

 Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med et handicap) 

 Fleksjob til mennesker med en varig begrænsning i arbejdsevnen 
 
Du kan læse mere om de enkelte støttemuligheder i pjecen ”Handicap 
ingen hindring for job” på www.bmhandicap.dk. De konkrete 
støtteordninger administreres af de lokale jobcentre. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmhandicap.dk/


 
 
Du kan læse mere om beskæftigelse af personer med handicap og 
støttemuligheder her: 
 
Specialfunktionen for job og Handicap under Arbejdsmarkedsstyrelsen 
www.bmhandicap.dk 

 
Dansk Handicaporganisationer 

www.handicap.dk 

 
Center for aktiv Beskæftigelsesindsats 

www.cabiweb.dk 
 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 
http://www.ams.dk/sw18291.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pjecen er udarbejdet af Dansk Erhverv og Danske Handicaporganisationer 
 
Dansk Erhverv   kontakt 
Børsen   Chefkonsulent Marie Louise Rasmussen   
1217 København  mlr@danskerhverv.dk   
T: 33746000  
info@danskerhverv.dk 
www.danskerhverv.dk  
 
DH Danske Handicaporganisationer   
Kløverprisvej 10 B   
2650 Hvidovre    
T: 3675 1777 
dh@handicap.dk  
www.handicap.dk  
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