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Universell utforming av legekontorer 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til tidligere korrespondanse i 

saken.  

 

Vi sender som avtalt en veiledning om regelverket om universell utforming. Vi 

vil også gi informasjon om klagemulighetene i tilknytning til saker som gjelder 

universell utforming.  

 

Lovverket 

Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 påbyr alle virksomheter som er rettet 

mot allmenheten universell utforming. Dette innebærer at virksomheten skal 

være tilgjengelig for personer med forskjellige funksjonsnedsettelser, som for 

eksempel bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede. Aktuelle 

tiltak kan for eksempel være heis, ledelinjer og teleslynge/skrankeslynge.  

 

Plikten til universell utforming har en begrensning, det fremgår av § 17 tredje 

ledd at plikten ikke gjelder universell utforming som innebærer en 

uforholdsmessig byrde. I vurderingen av om noe innebærer en uforholdsmessig 

byrde har det blant annet betydning hva slags type virksomhet det dreier seg 

om, hvor stor virksomheten er, virksomhetens økonomi, og hvor mye det 

aktuelle tiltaket koster.  

 

For et offentlig legekontor vil plikten strekke seg langt, det betyr at det skal mye 

til før et legekontor kan si at de ikke vil gjennomføre et tiltak fordi det 

innebærer en uforholdsmessig stor byrde.  
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Mulighet til å klage 

Dersom dere mener en virksomhet ikke oppfyller kravene til universell 

utforming, kan dere vurdere om dere ønsker å klage saken inn for 

Diskrimineringsnemnda. Dere kan lese mer om Diskrimineringsnemnda her: 

www.diskrimineringsnemnda.no.  

 

Diskrimineringsnemnda kan pålegge virksomheten å rette forholdet som klagen 

gjelder, jf. diskrimineringsombudsloven § 11 annet ledd. 

Diskrimineringsnemnda kan også ilegge tvangsmulkt dersom virksomheten ikke 

retter forholdet innen fristen nemnda har fastsatt, jf. 

diskrimineringsombudsloven § 13.  

 

Vi takker for henvendelsen deres, og håper denne veiledningen var til hjelp for 

dere. Dersom dere har flere spørsmål, kan dere kontakte oss per e-post eller 

telefon 23 15 73 00.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Carl Fredrik Riise 

seniorrådgiver 

 Emma C. Hermanrud 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur. 
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