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SPECIALADRESSERNE TIL SKEJBY SYGEHUS ÆNDRES TIL <AUH 

I løbet af juli og august ændrer vi specialadresserne på Skejby Sygehus, så 

sygehusforkortelsen <SS (Skejby Sygehus) bliver til <AUH (Aarhus Universitets Hospital). 

Specialadresserne på Nørrebrogade og Tage Hansens Gade ændres ikke, de vil fortsat stå som 

<ÅS (Århus Sygehus) 

NÅR DER STÅR HENTE/FØLGE PÅ KØREORDREN 

Når du skal hente en kunde på en privatadresse, og der står hente/følge på køreordren, skal 

kunden hentes ved egen indgangsdør. For eksempel skal kunden afhentes ved døren, hvis 

kunden bor på 3. sal. Bank altid på eller brug dørklokken, når du står ved indgangsdøren og 

afvent kontakt med kunden. Svarer kunden ikke, skal du ringe til Driftscentret. Du må ikke gå 

ind uden accept fra kunden.  

HVORDAN FÅR JEG NYHEDSBREVET? 

Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du fremover ønsker at modtage det direkte i din mailboks. Du 

skal sende en mail med teksten ”Nyhedsbrev” til planet@midttrafik.dk 

TELEFONSTATISTIK JUNI 

Besvarede opkald på vognmandslinjen hverdage mellem kl. 06 og 17: 9288 

Gennemsnitlig ventetid:     39 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:   77 % 

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

 

mailto:planet@midttrafik.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDSTE DU AT……  

 

 Første tur altid planlægges ud fra hjemzonen, og derfor medfører det forsinkelser for 

vores kunder, hvis du ikke starter derfra. HUSK altid at være i hjemzonen, når 

vognløbet åbner. Er du i tvivl om, hvor vognens hjemzone er, skal du spørge din 

vognmand/driftsleder. 

 

 Når en sygehusadresse er efterfulgt af .SR skal du ALTID hente fra- eller følge til 

afdelingen. Insisterer kunden på selv at gå ind, skal du alligevel kontakte afdelingen, 

og sige, at kunden ikke vil følges, men er på vej.  

 

FERIE 

Nyhedsbrevet (og dets redaktører) holder ferie til og med uge 32, MEN vi kan risikere at 

udkomme i særudgave, såfremt der kommer ”breaking news”.  

Rigtig god sommer og ferie til alle. 
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