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Tilskud til hjælpemidler,
undervisningsmaterialer og
mindre arbejdspladsindretninger

HVEM GÆLDER DET?

SÅDAN GØR DU

Ordningen kan søges af dig, der opfylder en af nedenstående
betingelser:
• Du er ansat på ordinære vilkår (eller skal starte i et nyt job).
• Du deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik og modtager dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, fleksjob og lignende.
• Du er ansat i et job med løntilskud.

Din arbejdgiver eller dit uddannelsessted skal via jobcentret og det
digitale ansøgningssystem VITAS få bevilget den ønskede støtte.
Kontakt jobcentret for at starte ansøgningsprocessen.

Betingelser
• Tilskud til - eller bevilling af - hjælpemidler eller arbejdspladsindretning gives kun, hvis det er en nødvendighed for, at du kan
beholde din stilling eller deltage i et tilbud fra jobcentret.
• Du kan også få tilbudt at låne et hjælpemiddel.
• Der kan ikke gives tilskud til hjælpemidler, der er sædvanligt
forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet.
• Tilskud til hjælpemidler kan ikke gives, hvis hjælpemidlet er
anskaffet, inden der ansøges.
• Tilskud til undervisningsmaterialer gives kun, hvis det er en
nødvendighed for, at du kan deltage i et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, eller hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
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Hvis du har brug for et hjælpemiddel eller en bestemt indretning af arbejdspladsen, kan du søge jobcentret om tilskud. Oftest vil hjælp til arbejdsredskaber kræve, at det har afgørende betydning for, at du kan
bestride jobbet eller kompensere for en begrænsning i din arbejdsevne. Jobcentret kan også hjælpe med
tilskud til undervisningsmaterialer, hvis du er i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

