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1 Velkommen på godadgang.dk 

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen er nu registreret og mærket for tilgængelighed, og 
vi er glade for at kunne byde jer velkommen i Mærkeordningen God Adgang.  

Jeres indtræden i mærkeordningen betyder, at I på godadgang.dk og sundhed.dk (efter næste 
opdatering) - og ved link fra jeres egen hjemmeside til jeres faktaark på godadgang.dk - kan 
informere om adgangsforholdene til jeres faciliteter overfor den store gruppe af mennesker, der 
er berørt af en funktionsnedsættelse. Med billeder af klinikken og detaljerede oplysninger om 
tilgængeligheden er det blevet lettere for patienter og besøgende at danne sig et indtryk af de 
fysiske rammer forud for et besøg.  

Nærværende rapport er et internt værktøj til jer. Rapporten er et udgangspunkt for den videre 
dialog og rådgivning mellem jer og God Adgang. Du kan til enhver tid kontaktet God Adgang's 
sekretariat og få svar på spørgsmål, der vedrører tilgængeligheden til de mærkede bygninger. 

Vi ser frem til et godt fremtidigt samarbejde. 
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2 Tildeling af mærker 

God Adgang har registreret nedenstående faciliteter for tilgængelighed.  

FysioDanmark Gildhøj har fået tildelt de viste mærker, fordi adgangsforholdene opfylder de 
minimumskrav til tilgængelighed, som de enkelte grupper stiller jf mærkeordningens 
kravgrundlag. 

Registrering er udført af God Adgang's inspektør Jan Popenda. 

  

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker) 
Park Alle 156, 2605 Brøndby 

        
  

Symbolforklaring 

Kørestolsbrugere 
Gang-, arm- og håndhandicappede 
Synshandicappede 
Hørehandicappede 
Astmatikere og allergikere 
Udviklingshandicappede 
Alle med læsevanskeligheder 
Information (hvor mærke ikke kan tildeles) 
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3 Sådan læser du rapporten 

Nærværende rapport er baseret på en registrering og en faglig vurdering af tilgængeligheden til 
bygningen og klinikken baseret på kriterierne i mærkeordningen. Rapporten afspejler 
tilgængeligheden, som den er i dag, og giver forslag til, hvordan tilgængeligheden eventuelt kan 
forbedres. Det er op til jer at vurdere, om nogle af disse forslag skal føres ud i livet. 

Klinikken har fået tildelt mærker som vist ovenfor i punkt 2, fordi minimumskriterierne for de 
respektive grupper er opfyldt. Dog kan der være enkelte mindre ting, som vi har listet i punkt 4, 
som vi forudsætter opfyldt indenfor en kort periode.  

Hvis klinikken ikke har fået tildelt alle mærker, kan du i punkt 5 se hvilke forhold, der ikke opfylder 
minimumskriterierne. Vi har ud for hvert forhold skrevet et forslag til, hvad der bør/kan forbedres 
for at opfylde minimumskriteriet. Når alle minimumskriterier for én handicapgruppe er opfyldt, 
tildeles de sidste mærker.  

Hvis der er forhold, som God Adgang har dispenseret for, er de listet i afsnit 6. Der kan i 
mærketildelingen være dispenseret for enkelte forhold, fordi der er alternative muligheder. Du 
informeres om disse forhold, da det måske på sigt bliver muligt at ændre på disse ting - for 
eksempel i forbindelse med en ombygning eller en større renovering.  

I afsnit 7 er listet nogle forbedringsforslag. Det er forhold, der har stor betydning for den samlede 
tilgængelighed for de enkelte grupper, men de er kategoriseret som forbedringsforslag og ikke 
som minimumskrav. Vi anbefaler derfor, at du indtænker disse forhold fremadrettet, når du 
planlægger vedligeholdelse, renovering eller ombygninger.  

Når det samlede kravgrundlag er opfyldt - både minimumskriterier og forbedringsforslag - er der 
god adgang for alle til jeres bygninger og jeres virksomhed, og I kan trygt byde alle indenfor. 

Er du i tvivl om nogle af forklaringerne i listerne, er du altid velkommen til at kontakte os på tel. 51 
34 35 96 eller på mail info@godadgang.dk.  

Vi ønsker jer god fornøjelse med rapporten. 

mailto:info@godadgang.dk
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4 Kriterier, der foreslås opfyldt snarest 

Dette er de minimumskriterier, som i dag ikke er opfyldt, og som God Adgang foreslår opfyldes 
hurtigst muligt. Der er tale om mindre forhold, som vi har en formodning om, at der er interesse 
for at udbedre. Disse kriterier er en forudsætning for den mærketildeling, der er foretaget. 

I bedes meddele God Adgang, hvis I ikke ser det muligt at opfylde nedenstående krav. Det bedes 
meddelt på info@godadgang.dk. 

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker) 
  
Minimumskrav opfyldes Besvarelse   

5.1.1 Indeklima (ventilation, rygning og dyr) 
  

5.1.1.2-D Er dyrefri områder og områder, hvor det er tilladt at 
medbringe husdyr, skiltet/mærket på hensigtsmæssig måde 

Minimumskrav gældende for:   
Det anbefales, at der skiltes med hund forbudt ved hovedindgangen, så 
allergikere kan være sikre på, at der ikke har været en hund i lokalerne. 
Fører- og servicehunde vil ikke være omfattet af forbuddet mod hunde. 
  

 Nej 

 
  

mailto:info@godadgang.dk
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5 Kriterier, der i dag ikke er opfyldt, hvorfor mærker ikke er tildelt 

Dette er de minimumskriterier, der ikke er opfyldt. Her kan man se, hvorfor klinikken ikke har fået 
tildelt et mærke for en given handicapgruppe. Der er tale om mindre ting, som vi håber I vil tage 
med i jeres overvejelser.  

Denne liste kan anvendes, såfremt I ønsker at forbedre den samlede tilgængelighed og/eller 
ønsker at opnå flere mærker. Der kan derfor være indtastet et forslag til, hvordan der kan laves en 
udbedring. 

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker) 
  
Minimumskrav ikke opfyldt Besvarelse   

2.1.8 Automater og telefoner i reception 
  

2.1.8.2-B Angiv betjeningshøjde på kortlæser til sundhedskort 

Minimumskrav gældende for:    
Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere m.fl., at kortlæseren 
til registrering af sundhedskort har en betjeningshøjde på mellem 
80-110 cm over gulvet. 113 cm er ganske højt fra eksempelvis en 
manuel kørestol. 
  

 113 cm 

 
  

3.4.7 Trappen i bygningen 
  

3.4.7.2-A Angiv afskærmning ved fritstående trapper 

Minimumskrav gældende for:   
Det anbefales af hensyn til blinde og svagtseende mfl., at den 
fritstående trappe afskærmes. Afskærmning skal sikre en frihøjde 
på min. 220 cm og skal desuden kunne mærkes med eks. en 
blindestok eller en rollator i 0 - 30 cm højde. Afskærmningen kan 
være flytbar i form af blomsterkummer, møbler o.l. 
  

 Ingen afskærmning 

 

 
  

4.1.2 Indretning af toilet i stueplan 
  

4.1.2.3-A Angiv maksimal træk og trykkraft for toiletdør 

Minimumskrav gældende for:    
Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere, rollatorer og 
mennesker med eksempelvis gigt, at døren til handicaptoilettet 
kan åbnes med en træk- henholdsvis trykkraft, der ikke overstiger 
2,5 kg. Da der er dørpumpe på døren, kan man i første omgang 
undersøge, om den kan justeres, så døren bliver lettere at betjene. 
Alternativt kan man tage dørpumpen af eller opsætte automatik 
på døren. Døren er meget bred, og derfor kan det være svært at 
finde en løsning uden dørautomatik. 

 5 kg 
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4.4.1 Stole i venteværelse 

  
4.4.1.1-A Forefindes stole med armlæn 

Minimumskrav gældende for:   
Det anbefales, at der anskaffes et passende antal stole med 
armlæn, ryglæn og sædehøjde på 45 - 50 cm til venteområdet, så 
ældre og mennesker med gangbesvær har mulighed for støtte, når 
de skal rejse og sætte sig. 
  

 Nej 
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6 Kriterier, hvor der er dispenseret 

Dette er de kriterier, hvor God Adgang har dispenseret for opfyldelse af kriteriet. Dispensation fra 
et kriterie kan opnås, hvis God Adgang skønner, at der er en alternativ løsning, der kan dække 
behovet.  

Hvor der er foretaget en dispensation for et kriterie, vil der også, som information til brugere, 
være en begrundelse for dispensationen. Såvel kriteriet som begrundelse fremgår af 
nedenstående.  

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker) 
  
Krav der er dispenseret for Besvarelse   

 
Ingen krav i denne gruppe 
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7 Forbedringsforslag - Kriterier, der bør opfyldes over tid 

Dette er en liste med forslag til forbedringer af adgangsforholdene til klinikken. 

Opfyldelse af disse kriterier vil forbedre tilgængeligheden for de handicapgrupper, der er angivet 
med et ikon ud for hvert krav. Vær opmærksom på at der kan være forbedringsforslag for en 
handicapgruppe selvom minimumskravene for denne gruppe ikke er opfyldt. Opfyldelse af 
minimumskriterier bør prioriteres forud for forbedringsforslagene for de grupper, hvor mærke 
endnu ikke er opnået. 

FysioDanmark Gildhøj Fysioterapi v Lars Jensen (Sundhedsbehandler, praksis og klinikker) 
  
Handlingsplanskrav opfyldes Besvarelse   

1.1.5 Parkeringspladser, størrelse 
  

1.1.5.2-A Angiv antal af parkeringspladser, der måler 4,5 x 5,0 m 
eller derover 

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:    
Det anbefales, at der etableres en handicapparkeringsplads, der er 
stor nok til en kassevogn. Den ene eller begge nuværende 
handicapparkeringsplads kan gøres større, så den/de kan 
anvendes af både personbiler og kassevogne. En plads til en 
kassebil skal have målene 4,5 m x 5 m med ekstra plads bagud på 
cirka 3 m til evt. bagudgående lift. Ofte disponerer man 3,5 meter 
til en plads, skraverer en gangbane på en meter og disponerer 
yderligere 3,5 m til plads nr 2. Dermed opnår man et reelt 
manøvreareal omkring bilerne på 4,5 meter, da de to pladser kan 
deles om gangbanen imellem pladserne. Man kan læse mere om 
retningslinjerne for parkeringspladser i tjeklisterne fra Statens 
Byggeforskningsinstitut, som vedlægges til orientering. 
  

 0 stk 

 
  

2.1.10 Skranke i reception 
  

2.1.10.1-A Angiv højde på skranke eller del af skranke 

3-årigt handlingsplanskrav gældende for:    
Af hensyn til kørestolsbrugere m.fl. anbefales det, at skranken har 
en maksimal højde på 110 cm høj. En løsning kan være at have en 
skranke i to højder på hhv. 80 og 110 cm eller en, der kan 
hæves/sænkes. 
  

 113 cm 

 
  

2.1.10.3-A Er skrankens bordflade belyst særskilt 

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:   
Det anbefales, at skrankens bordflade kan belyses særskilt ved en 
flytbar eller indstillelig lampe, så mennesker med nedsat syn, 
gråstær o.l. kan belyse papirer og læsestof mere specifikt 
(kraftigere lys, uden genskin, fokuseret lys m.m.) 
  

 Nej 
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2.1.10.4-B Er der teleslynge ved skranke 

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:   
Det anbefales, at skranken af hensyn til høreapparatsbrugere 
forsynes med et teleslyngeanlæg. Dette bør skiltes med et mærkat 
med standardsymbolet for teleslynge. Der findes i dag nogle enkle 
mobile teleslynger, som kan anvendes til face-to-face samtaler. Et 
eks. på en sådan teleslynge er Univox P-CTC (se billedet), som 
koster ca. 2.500 excl. moms. Teleslyngen er mobil og trådløs og 
kan også tages med ind til en personlig samtale. 
  

 Nej 

 
  

3.1.1 Elevator 
  

3.1.1.12-B Angives etagebetegnelse ved stop med syntetisk tale 

10-årigt handlingsplanskrav gældende for:    
Når det er muligt bør man overveje at forsyne elevatoren med et 
tale modul, der kan annoncere hvilken etage man befinder sig på. 
  

 Nej 

 
  

4.1.2 Indretning af toilet i stueplan 
  

4.1.2.11-A Angiv underkanten af spejl på toilet  

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:   
Spejlet på toilettet bør kunne anvendes af både stående og 
siddende. For at en kørestolsbruger kan se sig selv, bør spejlets 
nederste kant sidde i 90 cm over gulvhøjde. Det nuværende spejl 
sidder for højt. Spejlet kan enten sænkes eller der kan opsættes et 
nyt spejl på en af væggene i korrekt højde. Et spejl på 100 cm, der 
er anbragt i en højde på mellem 0,9 og 1,9 m over gulvet, er at 
foretrække. 
  

 111 cm 

 
  

5.3.1 Hjemmesiders tilgængelighed 
  

5.3.1.2-A Er der link fra virksomhedens hjemmeside til 
godadgang med faktaark 

1-årigt handlingsplanskrav gældende for:         
Det anbefales, at klinikkens hjemmeside også oplyser om 
tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper. Dette gøres 
lettest ved link til faktaarket på godadgang.dk. 
  

 Nej 

  

Der tages forbehold for fejl i forbindelse med værdierne i registreringen og de dermed følgende forslag til 
forbedringer. Kontroller derfor altid om værdien ude til højre i kolonnen med ”besvarelse” er registreret korrekt, 
inden eventuelt forbedringsforslag videregives til rådgiver. 

 


