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Manglende universell utforming av legekontor - krav om utbedring  
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Ås kommune (heretter: rådet) 
har avdekket at flere av fastlegekontorene ikke tilfredsstiller kravene til universell 
utforming. Avvikene er påvist gjennom rådets spørreundersøkelse 12.12.2018, ved 
befaringer samt leders og rådsmedlemmers oppfølging våren 2019. 
 
Etter rådets vurdering har følgende fastlegekontorer alvorlige mangler innen 
universell utforming: Skoleveien legesenter, Brekkeveien legekontor, Da Vinci 
klinikken og Moerveien legesenter. 
 
Følgende mangler er påvist for Da Vinci Klinikken legekontor etter besiktigelse av 
leder i mai 2019: 

 Ikke trinnfri adkomst til legekontoret.  
Mot inngangdøren er det en platting som er 8-15 cm høyere enn innkjørings-

veien. Innenfor inngangsdøren er det en 4-trinns trapp. På venstre siden av 

trappen er det en løfter/heis som kan overkomme trappehøgden, men den 

fungerer ikke. Uansett er ikke dette en universell løsning på trappeproblemet. 

Når man har kommet opp trappen er det grei adkomst til legekontoret. På 

nivået over trappen er det et handikaptoalett.  Legekontoret anses utilgjengelig 

for funksjonshemmede. 

 Kontoret er ikke utstyrt med teleslynge eller annen form for taleforsterkning. 
 

Frist for utbedringer settes til 19.08.2019. Legekontoret bes sende uttalelse om dette 
og plan for utbedring og fremdrift innen 4. juni kl.12.00 til post@as.kommune.no 
v/Råd for mennesker med nedsatt funksjons-evne.   
 

Rådet holder ekstraordinært møte 4. juni kl.15.00 der tiltak overfor legekontorer med 
alvorlige mangler innen universell utforming behandles. Innklaging til Diskriminerings-
nemda vil bli vurdert.    
 

Med hilsen 

 
Rolf Berntsen       Per-Ivar Wroldsen 
leder         nestleder 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg:  

Svar - spørreskjema om universell utforming, Da Vinci klinikken 

 

 

 


