
Personlig assistance
– hvis handicap bliver en hindring

Jobcenter Albertslund
Bytorvet 25 
2620 Albertslund 
Tlf: 4368 7400
Fax: 4368 6588 
E-mail: jobcenter@albertslund.dk

Telefontid
Mandag-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-13.00 og 15.00-18.00 samt fredag 9.00-13.00.

Åbningstid
Mandag-onsdag 9.00-15.00, torsdag 9.00-13.00 og 15.00-18.00 samt fredag 9.00-13.00.
.

Jobcenter Albertslund ønsker et tæt  

samarbejde med virksomhederne. 

Vores mål er at matche den rigtige medarbej-

der med den rigtige virksomhed.



>  Den personlige assistance ansættes af virksomheden, hvor personen med handicap er ansat

>  Den personlige assistance skal godkendes af den person, som på grund af sit handicap skal 
have hjælpen. Den personlige assistance kan være en person, der allerede er ansat i virksom-
heden.  
Arbejdsgiveren vil modtage løntilskud for det antal timer, personen fungerer som personlig 
assistance

>  I specielle tilfælde, fx i forbindelse med et nødvendigt efteruddannelsesforløb forud for et 
ansættelsesforhold, kan der ydes tilskud til personlig assistance på fuld tid

>  Virksomheden kan få tilskud til personlig assistance under deltagelse i efteruddannelse, når 
denne er et led i arbejdet, betales af arbejdsgiveren og afvikles i arbejdstiden, herunder også 
AMU-uddannelser

> Læs mere på www.bmhandicap.dk eller www.ams.dk

Har I ansat en medarbejder, der er handicappet, kan personlig assistance være en 
mulighed. Mange ansatte med et handicap udfylder jobfunktioner på linie med 
andre. Enkelte opgaver kan være vanskelige for personen at klare, fx på grund af:
> Synshandicap eller svær ordblindhed 
> Hørehandicap
> Bevægelseshandicap, der medfører betydeligt nedsatte fysiske funktioner 

Der kan ydes tilskud til personlig assistance i et aftalt antal timer pr. uge afhængig 
af funktionsnedsættelsen. 

Vigtigste regler

Et handicap behøver  
ikke være en hindring
– personlig assistance kan være løsningen

Fremragende ordning 

Ved en højresvingsulykke mistede 

en præst højre ben og venstre 

arm. Allerede tre måneder efter 

kunne hun genoptage arbejdet i 

de to kirker, hvor hun fungerer som 

præst. Dette havde ikke kunnet 

lade sig gøre, hvis ikke hun havde 

fået bevilget personlig assistance 

til de praktiske ting, fx at løfte og 

skrive. Herudover blev de to kirker 

samt hjemmekontoret arbejds-

pladsindrettet. Personlig assistance 

er en fremragende ordning, der kan 

fastholde handicappede på arbejds-

markedet til gavn for såvel den 

handicappede, virksomhederne og 

samfundet i det hele taget.
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