
§ 42 Retningslinjer for handicapvenlig adgang i overenskomst om speciallægehjælp pr. 1. 
april 2022 
 
Stk. 1  

Ved nybygning, nynedsættelse, flytning, væsentlig ombygning af praksis eller væsentlig ændret benyttelse 
af lokalerne eller bebyggelsen skal lokalerne være i overensstemmelse med byggelovgivningens regler.  

Stk. 2  

Speciallægen skal på sin praksisdeklaration angive, hvorvidt nedenstående forhold er opfyldt i henhold til 
Bygningsreglementet:  

1) Niveaufri adgang/rampe til stueetage og til evt. elevator eller trappestol  
2) Fast og plant areal foran ejendommens yderdør (min. 1,5m x 1,5m)  
3) Elevator med angivet størrelse  
4) Trappestol  
5) Min. bredde på 0,77m på fælles adgangsveje (herunder indgangsparti)  
6) Min. bredde på 0,77m på offentligt tilgængelige døre i klinikken, herunder dør til toilet  
7) Toilet anvendeligt for kørestolsbrugere  
8) Handicap p-plads i nærheden af klinikken  
 

Såfremt der sker ændring i Bygningsreglementets mål vedrørende nr. 2, 5 og 6 vil ovenstående blive 
konsekvensrettet.  

Stk. 3  

Speciallægen er udover stk. 1 og stk. 2 forpligtet til at gennemføre mindre tiltag, som tilgodeser 
hensigtsmæssige forhold for bevægelseshæmmede. Det kan f.eks. være at fjerne fodlister, aftage 
gulvtæppe, flytte knager m.m. for herved i videst muligt omfang at sikre bedre adgang gennem mindre 
ændringer.  

Stk. 4  

Regionerne kan stille et tilbud til rådighed for speciallægepraksis om anvendelse af en rådgivningsordning, 
hvor praksis modtager gennemgang og rådgivning omkring, hvordan klinikken bedst sikrer handicapvenlig 
adgang. Speciallægen er forpligtet til at modtage et sådant tilbud. Regionen afholder udgifterne til 
tilbuddet.  

 

Anmærkning I til § 42, stk. 1:  

Byggelovgivningens tilgængelighedskrav er fastsat i bygningsreglementet, som løbende ændres. 
Byggelovgivningen stiller derfor forskellige tilgængelighedskrav til bebyggelser, f.eks. afhængig af hvornår 
bebyggelserne opføres. Byggeloven finder anvendelse bl.a. ved ny bebyggelse og tilbygning, ombygning og 
andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til loven, samt ændringer i benyttelse af 
bebyggelse, som er væsentlige i forhold til loven. Når loven finder anvendelse, skal kravene om indretning i 
den gældende udgave af bygningsreglementet være overholdt.  



Ved flytning skal tilgængelighedskravene således være opfyldt, hvis der i tilknytning til flytningen sker en 
væsentlig ombygning af den bebyggelse, der flyttes til, eller hvis flytningen indebærer en ændring i 
benyttelsen af bebyggelsen, som er væsentlig. Hvis bebyggelsen benyttes uændret, stiller byggelovgivningen 
ikke krav om etablering af handicapvenlig indretning. I andre tilfælde må der foretages en vurdering af, om 
ændringen er væsentlig. Dette vil som hovedregel være tilfældet ved erhvervsmæssig benyttelse af 
bebyggelse, som hidtil har været benyttet til beboelse.  

Anmærkning II til § 42 stk.1:  

Regionen bør medvirke til at finde egnede lokaler i tilfælde, hvor lokalplanbestemmelser, fredninger mv. 
viser sig at være en hindring for at en speciallæge kan finde anvendelige lokaler. Dette kan ske ved, at 
region og speciallæge i fællesskab retter henvendelse til de relevante myndigheder om problemstillingen. 
Regionen bør ligeledes være opmærksomme på og indtænke muligheden for at praktiserende speciallæger 
vil kunne leje sig ind sig i de sundhedshuse som regionen etablerer.  

Anmærkning til § 42, stk. 2:  

Trappestol er ikke omfattet af Bygningsreglementet, men kan være en relevant oplysning for patienten. De 
af informationerne 1) til 8), der ikke har et felt i praksisdeklarationen pr. 01-04- 2015 registreres i et af 
fritekstfelterne i praksisdeklarationen. Når regionerne overgår til nyt administrationssystem LUNA, vil alle 
informationer 1) til 8) kunne registreres i et selvstændigt felt. 


