
TR GUIDE OM 
HANDICAP



INDLEDNING
Denne guide giver dig som tillidsvalgt nogle gode råd, når personer med handicap skal 
ansættes.

I en tid, hvor flere med forskellige funktionsnedsættelser kommer ud på arbejdsmarkedet, er 
det vigtigt at være klædt på, til at kunne tage en snak med kolleger og ledelse, om det at få en 
medar-bejder med et handicap.

Her kan du læse, hvad man skal være opmærksom på, når en kollega har en 
funktionsnedsættelse. Hvor kan man finde viden om de forskellige handicaps, og hvor finder 
man information om love og regler inden for beskæftigelses- og socialområdet?

Du kan også finde information om emnet på FH Hovedstadens hjemmeside under "Ligestilling".

HVAD ER ET HANDICAP?

Et handicap kan være mange ting. Det kan både være 
synligt og usynligt. Eksempler på handicap er ordblind-
hed, ADHD, epilepsi, sclerose, rygmarvsskade, tinnitus 
og mange flere. I Danmark er der ikke nogen entydig 
definition i af, hvad et handicap egentlig er. Men FN’s 
handicapkonvention har følgende definition:

”…at handicap er et resultat af samspillet mellem 
personer med funktionsnedsættelse og holdningsbe-
stemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer 
dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på 
lige fod med andre…”.

Inden for de sidste par år er man begyndt at være 
opmærksom på via sproget, at tydeliggøre, at men-
nesker ikke er deres handicap, men har et handicap. 
På den måde viser man, at mennesket kommer før 
handicappet, at mennesket er meget mere end blot 
handicappet. Desuden er begrebet funktionsned-
sættelse ved at vinde indpas frem for handicap, og 
man skelner mellem begreberne fysisk, psykisk eller 
kognitiv funktionsnedsættelse. 

HVAD SKAL MAN VÆRE 
OPMÆRKSOM PÅ?

Mennesker med handicap er lige så forskellige, som 
resten af befolkningen, og derfor er der også stor 
forskel på, hvordan funktionsnedsættelsen påvirker 
arbejdsevnen. Nogle arbejder fuld tid uden ret meget 
kompensation, og andre arbejder få timer med mere 
kompensation og støtte.Der-for er åbenhed fra begge 
parters side nøglen til succes. Hvad forventer 
arbejdspladsen, og hvad forventer personen med 
handicap.

Man skal ikke være tilbageholdende med at spørge. De 
fleste personer med et handicap vil meget gerne svare 
på spørgsmål om deres funktionsnedsættelse for at 
rydde misforståelser og fordomme af vejen. Spørg 
hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvis du 
bliver i tvivl om dine spørgsmål er ok, kan du evt. spørge 
om netop det: ”Er det i orden, at jeg spørger ind til din 
funktionsnedsættelse?”.

Når man har en kollega med et handicap, eller 
påtænker at ansætte en, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at man skal tage udgangspunkt i den 
person, man står over for. Hvilken person er det, og 
hvordan påvirker det netop denne person at have en 
funktionsnedsættelse? Nogle personer vil gerne stå 
ved deres handicap og er måske endda stolte af at 
være fx spastiker, mens andre ikke er det. Nogle vil 
ikke have, at der skal tages specielle hensyn til dem, 
mens andre har det fint med det. Nogle prøver endda 
på at skjule deres funktions-nedsættelse for 
omgivelserne og vil helst ikke snakke om det. Personer 
med funktionsnedsæt-telser er med andre ord ligeså 
forskellige som alle andre mennesker, så lydhørhed 
over for det enkel-te menneske er centralt.

Der er stor forskel fra person til person inden for den 
samme diagnose. Hørehæmmede, svagtseende, 
kørestolsbrugere eller psykisk sårbare er ikke ens og har 
sjældent de samme udfordringer i dagligdagen. Så igen 
er det er vigtigt, at man tager udgangspunkt i det enkelte 
menneske i stedet for at generalisere. Tal med din nye 
kollega og spørg ind til vedkommen-des 
funktionsnedsættelse og ønsker om at indgå på 
arbejdspladsen.

Der findes både synlige og usynlige handicaps. 
Mennesker kan have funktionsnedsættelser, som du 
ikke kan se. Inden for nogle fysiske handicaps er



der også usynlige følgevirkninger som fx kognitive 
udfordringer og udtrætning. Det kan være en lige så 
stor barriere som den fysiske del af handicappet.

Der er også stor forskel på, hvor stor indsigt den 
enkelte har i sit eget handicap, og i hvor høj grad den 
enkelte har erkendt sit handicap eller ej. Det gælder 
både personer med et medfødt handicap eller et 
erhvervet handicap. Erkendelsen af handi-cappet og 
indsigten i sin egen funktionsnedsættel-se kan have 
betydning for hvor godt en medarbej-der med handicap 
fungerer på arbejdet.

ER DET IKKE DYRT OG BESVÆRLIGT 
AT HAVE EN KOLLEGA MED 
HANDICAP?
Det er sjældent dyrere at have en kollega med han-
dicap end en kollega uden handicap. Men det kan 
kræve ekstra ressourcer af kollegerne at have en 
medarbejder med en funktionsnedsættelse, såsom 
ekstra tid til oplæring og indførelse i arbejdsopgaver 
eller hjælp til løbende strukturering af arbejdsdagen.

Da to personer med handicap ikke er ens, er der også stor 
forskel på, om de har behov for kompensation og, hvis det 
er tilfældet, i hvor stort et omfang, det er nødvendigt.

Har personen brug for en speciel kontorstol eller tek-
niske hjælpemidler, der kompenserer for funktions-
nedsættelsen, kan denne udgift ofte dækkes af det 
lokale jobcenter i den kommune, hvor personen bor.

Har personen brug for praktisk hjælp til at udføre sit 
arbejde, fx bære tunge genstande, tage noter eller 
hjælp til tilrettelæggelse af arbejdsopgaver m.v., kan 
man søge jobcenteret om personlig assistance. Det er 
en støtte, der gives til, at personen kan udføre sine 
opgaver på arbejdspladsen, og det er ofte en kollega, 

der udfører det, når behovet er der. Det er vigtigt at 
være opmærksom på, at der ikke kan gives støtte til at 
overtage personens arbejdsopgaver.

Er det nødvendigt, at etablere handicaptoilet eller 
eksempelvis gelændere, er det ofte også muligt at få 
udgiften dækket af jobcenteret. Det hedder arbejds-
pladsindretning.

Du kan læse mere om de såkaldte handicap-
kompenserende ordninger på hjemmesiden: 
www.joboghandicap.dk.

FORDOMME OG UVIDENHED

Mange arbejdspladser har gode erfaringer med med-
arbejdere, der har en funktionsnedsættelse. Men det 
er en kendsgerning, at der ofte følger uvidenhed og 
fordomme med, når det handler om mennesker med 
handicap. Man er ofte nervøs for, hvordan man skal gå 
til en person i kørestol, eller hvordan man skal hjælpe 
en blind, og det ofte ende i akavede situationer. 

På arbejdspladserne betyder det, at medarbejdere kan 
være usikre på, hvordan de skal arbejde sammen med 
en kollega med et handicap, og om det betyder en 
ekstra byrde for dem selv.

Det er vigtigt at få nedbrudt fordommene for at få flere 
med handicap i job. Man skal huske på, at ikke to er 
personer med handicap er ens. Hvis man overvejer at 
ansætte en medarbejder med handicap, er det derfor 
vigtigt at være bevidst om, at personer med handicap 
er lige så forskellige som alle andre. Hvis personen 
ikke kan eller vil fortælle om sine vanskeligheder og 
behov, kan man kontakte den patient- eller 
handicaporganisation, der har med personens funk-
tionsnedsættelse at gøre og spøge efter viden.  



HER KAN DU FINDE MERE VIDEN

FH Hovedstaden: 
fhhovedstaden.dk/ligestilling
Her kan du finde yderligere information om handicap.

Danske Handicaporganisationer: 
handicap.dk
Her kan du finde links til de enkelte medlemsorganisationer, 
hvor du kan finde nyttig information om de enkelte handicaps. 

Det Centrale Handicapråd:
dch.dk
Her kan du finde grundlæggende oplysninger om hvad et handicap er, 
og hvordan man kan forebygge fordomme om handicap på arbejdspladsen.

(Det er dog ikke alle handicaps i Danmark, der har en 
organisation til at varetage deres interesser. I den 
situation kan man evt. kontakte Danske 
Handicaporganisationer.) Det vigtigste er, at man som 
virksomhed, tillidsrepræsentant eller kollega får stillet 
de spørgsmål, der giver viden og skaber klarhed – 
både før og under en ansættelse. Det er vigtigt at få 
nedbrudt fordommene. 

TØR I TAGE SNAKKEN? – SKAL I GÅ 
FORREST OG ANSÆTTE EN PERSON 
MED HANDICAP?

Har I snakket i virksomheden, blandt kolleger og med 
ledelsen om den dag, hvor I måske vil ansætte en 
person med en funktionsnedsættelse?

For at det ikke kommer som en overraskelse, som man 
pludselig skal forholde sig til, kan det være en fordel at 
tage snakken sammen på forhånd, så man er forberedt. 
Større virksomheder har ofte udarbejdet en såkaldt 
CSR-politik (Corporate Social Responsibility-politik) 
– eller en strategi for samfundsansvar i virksomheden,

som beskriver, hvordan man arbejder med området 
herunder personer med en funktionsnedsættelse.

Nogle virksomheder bruger det også som branding, at 
de tager et samfundsansvar på samme måde, som 
nogle virksomheder markedsfører sig med at være 
miljøbevidste.

Men ledelsen og papirerne kan ikke gøre det alene. 
Hvis man skal tage en person med et handicap ind i 
virksomheden, er det vigtigt, at medarbejderne er 
med på idéen og med i processen. Her spiller du som 
tillidsvalgt en vigtig rolle. 

t Vi håber, at du med denne pjece føler sig bedre klæd 
på til at tale med dine kolleger, din ledelse og din 
nuværende eller kommende kollega med funktions-
nedsættelse. Hvis du har brug for yderligere råd eller 
vejledning, så kan du gå ind på Danske Handicapor-
ganisationers hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde 
links til de enkelte medlemsorganisationer.

TR guide om handicap er udviklet af Cæcilie Nisbeth i FH Hovedstaden.
Det er en del af FH Hovedstadens politiske program at sætte fokus på handicap.
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Handicap og Job: 
handicap.dk
Her kan du finde opdateret viden om love og regler 
og om de handicapkompenserende ordninger. 




