
 

UGE 3 – 2017 

 

SERVICENIVEAU PÅ KØRSELSTYPERNE 

Flextur og Flexbus 

På Flextur er serviceniveauet ”adresse til adresse ved kantsten”. Der står ”Flextur” som 

bemærkning på køreordren. På Flexbusture er serviceniveauet fra stoppested til stoppested. 

Der står altid et rutenummer på køreordren: Fx -705Brund. 

Handicapkørsel 

Serviceniveauet er som minimum ”gadedør til gadedør i gadeplan”. Ekstra service fremgår af 

køreordren.  

Patientbefordring 

Serviceniveauet er som minimum ”gadedør til gadedør i gadeplan”. Ekstra service fremgår af 

køreordren. Sygehusadresse efterfulgt af .SR angiver, at kunden skal hentes eller følges på 

afdelingen. Sygehusadresse uden .SR angiver, at kunden skal hentes eller afleveres i 

forhallen/indgangen til sygehuset. 

Kommunale ture 

Serviceniveauet er som minimum ”gadedør til gadedør i gadeplan”. Afhentning i lægehuse 

foregår fra venteværelset. Ekstra service fremgår af køreordren.  

 

Er der angivet et telefonnummer på køreordren, skal kunden ringes op minimum 5 

minutter før afhentning. Dette gælder alle kørselstyper. 

 

 

 



 

UGE 3 – 2018 

 

TÆND FOR VARMEN 

Midttrafik har modtaget flere henvendelser fra kunder, der klager over, der er for koldt i 

liftbilerne. Tjek venligst at der er varme på i hele bilen, så kunderne ikke fryser. 

REGIONSHOSPITALET HORSENS 

Det skal være nemt for alle at finde rundt på Regionshospitalet Horsens. Derfor tog hospitalet 

15. januar 2018 et nyt vejvisningskoncept i brug. Hospitalet indførte samtidigt nye skilte, 

adresser og mere borgervenlige navne. Det betyder bl.a., at alle hospitalets ambulatorier 

bliver til klinikker, og at latinske betegnelser udgår. 

På Midttrafiks extranet finder du oversigtskort og oplysninger om afdelingsnavne og 

destinationer. Du finder oplysningerne her Information og vejledning - Midttrafik 

TRAPPETJENER 

Husk at sikre dig, at batteriet på trappetjeneren – og reservebatteriet - altid er fuldt opladet. 

Vi har en gang imellem problemer med trappetjenere, der løber tør for strøm, og som ikke har 

reservebatteri med. 

 

TELEFONSTATISTIK DECEMBER 

Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  8999 

Gennemsnitlig ventetid:    59 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  66 % 

Flextrafik har det mål, at 70 % af alle kald besvares inden for 1 minut. 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/information-og-vejledning/

