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HOLDER DANMARK I LIVE PÅ TV2 

Vi har haft et filmhold med ude og følge en patient på kørsel til/fra behandling på Viborg 

Sygehus. Optagelserne skal bruges ifm. udsendelserne på TV2 som hedder ”Holder Danmark i 

live” om sygehusene og deres hverdag.  

Vi har dog ikke kunnet få oplyst hvornår udsendelsen bliver sendt. 

OPLYS IKKE NUMMERET TIL DRIFTSCENTRET 

Vi oplever jævnligt, at borgere ringer til Driftscentret på trafikstyrelinjen tlf. 70 11 22 10. Det 

er uheldigt, da nummeret er forbeholdt jer, så I altid kan komme i kontakt med en 

trafikstyrer. Undlad derfor venligst at oplyse nummeret til borgere, men henvis til at de ringer 

på det nummer de oprindeligt har bestilt turen på.  

RENT LIV SKIVE 

6. udgave af Rent Liv cykelløbet i Skive køres søndag den 29. april 2018 fra kl. 12.00. Se 

mere om ruten ved Rent Liv Løbet Skive 2018 her.  

GØR VI STOP UNDERVEJS? 

Som udgangspunkt kun for at hente borgere jf. køreordrene. Vi oplever dog jævnligt, at vi 

bliver spurgt, om vi kan køre omkring f.eks. apoteket eller kiosken. Det kan vi ikke tilbyde, da 

kørslen koordineres løbende.  

UHELDSRAPPORT 

Når der sker uheld – uanset store og små, hvor du er involveret, skal der fremsendes en 

uheldsrapport indenfor 24 timer. Rapporten kan findes her.  

Ved at udfylde formularen, får vi de oplysninger, vi skal bruge - og i den rigtige rækkefølge. 

http://www.skive-loebet.dk/index.php/da/rute
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/uheldsrapport-indberetning/
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PAUSE 

Vi får jævnligt henvendelser om pauser og afholdelse af disse. I kan finde retningslinjerne her. 

KURSUS/INFORMATIONSAFTEN 23. MAJ 2018 

Den 23. maj holder vi kursus/informationsmøde for chauffører og vognmænd, der har 

hjemzone i Region Midtjylland. Kurset indeholder generel information om kørselstyperne, 

Midttrafiks forventninger til chaufførerne, daglig drift og ”tips og tricks”. Der bliver også tid til 

en sandwich og en sodavand. 

 

Mødested og tidspunkt: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, kl. 16.00 – 19.00. 

Tilmeld dig her Tilmelding - Midttrafik senest 16. maj. 

 

TELEFONSTATISTIK MARTS 

Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  9439 

Gennemsnitlig ventetid:    51 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  69 % 

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

 

http://www.flextrafik.info/files/Retningslinjer_for_Flextrafik_pr._1._september_2017.pdf
https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/tilmelding/

