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Lift til traktor

• https://www.youtube.com/watch?v=E3Q4Og0G_xY

https://www.youtube.com/watch?v=E3Q4Og0G_xY


Lovgivning

LAB – Lov om Aktiv Beskæftigelse

• Ikke være almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller indenfor 
branchen generelt (samme funktion)

• Ikke være en naturlig del for at kunne udføre arbejdsfunktionen

• Afgørende betydning for at fastholde borgeren eller fremme ansættelse af 
borgeren

• Gøre borgeren  i stand til selvstændigt at udføre arbejdsfunktionen 

• Servicelov

• Arbejdsmiljølov

• Kompensationslov
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Hjælpemidler

• Bevillingskompetence

• Bevillingsniveau

• Genbrugsdepot

• Besøg på borgerens arbejdsplads

• Afprøvning af hjælpemidlet



Jobcenters Kerneydelse

At ledige og sygemeldte 
kommer hurtigt og varigt i 
arbejde

At sygedagpenge modtagere 
får tidlig og hurtig indsats så 
langvarigt fravær fra 
arbejdsmarkedet forebygges

Gennem samarbejde med 
virksomhederne at sikre 
arbejdskraft og 
beskæftigelse gennem et 
rummelig arbejdsmarked

At virksomheder har let 
adgang til og aldrig mangler 
kvalificeret arbejdskraft



Ergoterapeuternes kompetence

• Har sundhedsfaglig indsigt

• Vurdere borgerens helbredssituation

• Viden om træning, sundhed og sygdom

• Viden om arbejdsmiljølov og arbejdsmiljøkrav

• Viden om ergonomi ift. nutidens arbejdsmarked  

• Vurdere borgerens funktionsevne og skånehensyn og formidle det til 
arbejdsgiver
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Vejledning i arbejdsteknik

https://www.youtube.com/watch?v=62o5gYeoqJs

https://www.youtube.com/watch?v=62o5gYeoqJs
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Kilder

- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Specialfunktionen Job og Handicap, Tlf.: 33963737 - sjh@star.dk

- Nationalforskningscenter for arbejdsmiljø – www.nfa.dk

- Videnscenter for arbejdsmiljø

- Arbejdstilsynet www.amid.dk

- Arbejdsmiljø i Danmark 

- Branche fællesskaberne for arbejdsmiljø https://www.arbejdsmiljoweb.dk

- BFA Velfærd og offentlig administration  https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-
sundhed/ergonomi_paa_din_arbejdsplads

- Bygge og Anlæg https://www.bfa-ba.dk

- BFA industri https://www.bfa-i.dk

- Handel, finans og kontor https://www.bfa-i.dk/

- Krop og job https://amid.dk/vaerktoej/j/job-og-krop-materialer/

- Forflytninger https://www.forflyt.dk
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