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Strategier for gjennomføring av tiltak
K2 samling, Bergen 09.03.15

Rådgiver universell utforming Solveig Dale



Politisk bestilling:

Hvordan er universell utforming ivaretatt i SFO- areal ved skolebygg i 
Trondheim kommune?

Det ble sendt ut brev til alle skolene med spørsmål om SFO- areal 
ivaretok universell utforming.

7 barne/ungdomskoler meldte behov for kartlegging



Metode                                  Strategi
Befaring  rådgiver uu sammen med 
rektor eller inspektør og repr. fra 
Trondheim eiendom.

 Repr. fra Trondheim eiendom får 
større kunnskap om uu
Inspektør for skolen får større 
kunnskap om uu
Inspektør kjenner skolebygningen 
svært godt.

Kartleggings-sjekkpunkt-verktøy
Bilder- notater
Bilder og resultat av kartlegging samt 
forslag til tiltak – grunnlag for rapport

Bilder synliggjør for behov av tiltak
Bilder er huskeliste til rapporten i 
etterkant
Rapport utgangspunkt for tiltak og 
økonomiplan



Sjekkliste

Kartlegging av 
universell utforming





Luxometer – belysningsstyrke i rom
Tommestokk- Måling av bredde lysåpning i dører, høyde på 
toalett, vask m.m. 
Fiskevekt – Måle drakraft på dører
Lyshetsgrad måler- Måler lyshetsgradforskjell mellom 
to tilliggende farger

Bruk av måleinstrument gir eksakte opplysninger- strategi







•Utilgjengelig atkomst, hindring, nivåforskjell
•Ujevn belysning garderober
•Mangel av håndløpere langs trapper
•Mangel av markering av farefelt øverst og oppmerksomhetsfelt i forbindelse 
med trappeløp.
•Mangelfull heisløsning til gymsal
•Dusjareal også for person sittende i rullestol
•Mangelfull skilting
•Rapport utgangspunkt for tiltak og økonomiplan. Strategi

Resultat av kartlegging



Politisk oppdag 2011: 
Hvordan er uu ivaretatt ved legekontor i Trondheim kommune?
Kartlegging av 32 legesenter. Kartlegging utført av enhet for legetjeneste.



Metode                                  Strategi

Utarbeidet kartleggingsverktøy Generelle anbefalinger i 
kartleggingsverktøyet. Dette ble 
generell info til alle legesentra.

UU rådgiver hadde opplæring av to 
fra legeenheten vedrørende 
kartlegging av uu. 
For å kvalitetsikre kartlegging var 
rådgiver uu med ved kartlegging av de 
første legekontor.

 Ved å lære opp repr. fra legeenheten 
økes kunnskap om uu og dette er med 
på å spre kompetanse.
Rådgiver uu var rådgiver i prosjektet 
og deltok ved diskusjon og drøftinger 
av kartleggingsresultat.
Legeenheten hadde selv ansvar for 
kartlegging. Gir eierskap til prosjektet.

Utfylte kartleggingsverktøy ble 
rapporter som ble sendt til hvert 
legekontor.

Hvert legekontor er selv ansvarlig for 
å tilrettelegge for universell utforming. 
Viktig med informasjon.
Dialog med legesentrene



Kartleggingsmal 1

Kartlegging 2011

Strategi: 
•Konkrete generelle anbefalinger i kartleggingsredskapet. 
•Utfylt kartleggingsredskap ble rapport til det enkelte 
legesenter



Ny politisk bestilling:

Universell utforming av legesentra i kommunen? I arkivsak: 12/9953
Vedtak formannskapet:

”Rådmannen bes videreføre dialogen med legesentrene med sikte på forbedringer i 
tråd med universell utforming.
Det skal videre tas kontakt med sentrale myndigheter med sikte på å finne løsninger 
som sikrer lik tilgang på legetjenester for alle.
Innen utgangen av 2013 skal ny gjennomgang av universell uforming av 
legesentrene gjennomføres, og resultatene skal forelegges formannskapet.”



Kartleggingsmal 2 
Strategi: illustrasjoner synliggjøring, større forståelse



Merknader Antall legesenter med merknader 2011 Antall legesenter med merknader 2013

Manglende horisontalt felt foran hovedinngangsdør med plass for 

rullestol til å betjene og åpne dør.

8 7

Skilting til legekontoret fra atkomstvei og parkeringsplass. 30 19

Tunge dører som overstiger 2 kg drakraft. 25 23

Mangler heis. 1 1

Det mangler markering av trappeneser, slik at trappetrinnene blir 

synlige.

24 14

Manglende håndløpere ved trapp 13 8 

5 på tverrvegg.

Mangelfull innvendig skilting 25 11

For lite lukket areal i resepsjon til bruk for rullestol 14 5

Handikap – WC, for lite areal til optimal forflytning fra rullestol til WC 17 8

Skrankeslynge 37 32

Innvendige dører 

Kontrast til veggfarge

12 11

Terskelfritt, overstiger ikke 2,5 cm 6 4

Lukket resepsjon 14 5

Belysning (spesielt på toalettene) 18 14

Markerte glassfelt 4 2

Resultat 2011 og 2013



Ny bestilling fra politikere:

Oppfølging slik at større andel legesentra har universell utforming

Tiltak:
Brosjyre

Strategi: å møte behovene drivere
av legesenter har for informasjon.
Vise at brosjyren er aktuell for dem. 
De må selv ta initiativ til å utføre tiltak.

Bilder – tydelig- engasjerende
Illustrasjoner - tydelig
Ulike rom-bygningsdeler . 
Enkelt å finne frem

















Tiltak:
Informasjons-brosjyren er sendt til alle 32 legesentra. Strategi
Brosjyren er publisert på nettsiden til enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Strategi
https://www.trondheim.kommune.no/els_universellutforming/

Ny tredje kartlegging vil gjennomføres høsten 2015. Ansvar enhet for legetjeneste
Nytt resultat vil sendes til hvert enkelt legesenter og til politisk nivå.

https://www.trondheim.kommune.no/els_universellutforming/

