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7.6. Ledsageordningens politik omkring brugernes indkøb under              
ledsagelse 
 
Formål med politikken: 
At synliggøre og tydeliggøre, hvilke holdninger og regler der er vedrørende ledsagernes 
arbejdsmiljø i forbindelse med, at brugerne gør indkøb under ledsagelse. 
 
At-vejledning D. 3.1. vedr. løft, træk og skub - se Bilag 4 
 
Se Ledsageordningens politik vedr. løft. 
 
 
Definition af løft:  
 Ved løft forstås håndtering af en byrde, så byrden helt eller delvist slipper underlaget 

 
Vurdering af løft: 
• I arbejdstilsynets vurderingsskema over løft må man max. løfte 11 kg., når man løfter tæt           

på kroppen og står stille. Løftes der op til 11 kg, vil løftet normalt ikke være forbundet 
med sundhedsrisiko pga. selve løftet. 

 
• Udgangspunktet for vurderingen af løft skal tages i byrdens vægt og dens afstand fra 

kroppen under løftet/ bærearbejdet samt en række øvrige faktorer: 
  
 Disse faktorer er bl.a.:  
 hvor meget vejer byrden 
 hvor håndterlig er byrden 
 hvor langt skal der løftes/bæres 
 hvilket terræn - hvor mange trapper 
 tidspres 
 vejrforhold 
  
Politik: 
• Ledsageren er ansvarlig for at vurdere sine arbejdsbetingelser i den konkrete 

ledsagelseopgave. Det er vigtigt at tænke opgaven ind i forhold til det øvrige arbejde den 
pågældende dag og i hele arbejdsugen - hvilken størrelse/type belastning kan jeg have 
det godt med i længden? 

 
 Ledsageren må løfte ting - ikke personer - f.eks. forskellige former for indkøb. 
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• Ved visitationen afklares, om der kan indgå løfte- og bærearbejde i forbindelse med 
indkøb under ledsagelsen. 

 
• Ved visitationen vurderes om arbejdet med løfte- og bærearbejdet kan planlægges og 

udføres, så det ikke medfører fare for ledsagerens sikkerhed og sundhed. 
  
• Når ovennævnte vurderinger er gjort, skal ledsageren også selv vurdere om 

arbejdsbetingelserne i det enkelte tilfælde er i orden. Er der nogle forværrende faktorer? 
F.eks. hvordan skal indkøbene transporteres? Hvor langt skal de transporteres/bæres? 
Hvor håndterlige er indkøbene? Hvordan passer kørestolen til indholdet i ledsagelsen? 
Mv.  

  
• Opstår indkøbsbehovet senere - efter visitationen - er ledsageren også her forpligtet til at 

vurdere sine arbejdsbetingelser. Det er ledsagerens ansvar at give kontoret besked, hvis 
der er problemer. 

  
• Transport af indkøb må ikke hindre ledsagerens bevægefrihed under ledsagelsen dvs. at 

ledsageren skal kunne bevæge sig frit bag kørestolen uden at slå sine ben ind i indkøbs- 
poser ell. lign.  

 
• Når indkøb bæres i bæreposer i hænderne, så hav så vidt muligt en pose i hver hånd, for 

at fordele belastningen. Er dette ikke muligt - se Ledsageordningens løftepolitik. 
 
Muligheder og alternativer: 
• Ledsageren kan vælge, at tilbyde sin egen rygsæk som transport for indkøb - men det er 

ledsagerens egen vurdering, om vedkommende kan holde til belastningen på skuldrene 
samtidigt med, at der skubbes en kørestol eller den gående bruger støttes. 

  
• Hvis ledsageren oplever belastninger i forbindelse med indkøb og disse ikke kan løses i 

umiddelbart samarbejde med brugeren, - så skal man henvende sig til en FAV´ er, den 
daglige sikkerhedsleder eller si-repræsentanten, som hjælper med at analysere og 
vejlede omkring problemstillingen. 

 
 
Kørestolsbrugere:  
Udgangspunkt: Brugeren skal selv sidde med sine indkøb i skødet. 
  
• Hvis brugeres benytter el-kørestol med kurv bagpå placeres indkøbene i denne. Hvis der 

ikke er en kurv/taske kan brugeren opfordres til at købe en sådan, der placeres bag på 
el-kørestolen. Hjælpemiddelcentralen sælger tasker, som er specialsyet til kørestole. 
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• Placeres indkøb bag på manuel kørestol, må indkøbene ikke hindre ledsagerens 
bevægefrihed bag kørestolen.  

  
Bruger benytter rollator: 
Udgangspunkt: Indkøbene placeres i kurven på rollatoren.  
  
Brugeren har selv en rygsæk på og/ eller ledsager har en bærepose i en eller begge 
hænder.  
 
Brugeren kan opfordres til at anskaffe en indkøbsvogn på hjul. 
  
Bruger er gående og har behov for armstøtte fra ledsager: 
Udgangspunkt: Brugeren har en rygsæk på og/eller ledsager har en bærepose i hånden. 
Brugeren kan opfordres til at anskaffe en indkøbsvogn på hjul. 
 
 
 
 
    Politikken er vedtaget i MED-udvalget d. 14.04.2004 


