
 

NYHEDSBREV VISITATIONEN – APRIL 2018 
I denne udgave bringer vi blandt andet en introduktion til fakta i forbindelse med befordring 

med trappemaskine samt optagelse af blinde og stærkt svagsynede i 

handicapkørselsordningen per 1. juli 2018.  

BEFORDRING MED TRAPPEMASKINE 
Faktablad der beskriver kriterier der skal være opfyldt for at Midttrafik kan tilbyde 

løft med trappemaskine 

Midttrafik har udarbejdet et faktablad der beskriver hvilke kriterier der skal være opfyldt for at 

Midttrafik kan tilbyde løft med trappemaskine. Herunder bl.a. bredde og dybe på trappetrin, 

trappeopgang m.v. 

Faktabladet er tilgængelig på Midttrafiks hjemmeside og kan hentes her.  

OPTAGELSE AF BLINDE OG STÆRKT SVAGSYNEDE I 

HANDICAPKØRSELSORDNINGEN 
Optagelse af blinde og stærkt svagsynede i handicapkørselsordningen per 1. juli 

2018. 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af den eksisterende ordning 

om individuel handicapkørsel, som i dag kun omfatter svært bevægelseshæmmede, således 

den også kommer til at omfatte blinde og stærkt svagsynede.  

Ordningen træder i kraft per 1. juli 2018. Blinde og stærkt svagsynede tilbydes 104 ture pr. 

år. 

Visitation af blinde og stærkt svagsynede til handicapkørselsordningen, kommer til at foregå 

via Visitationen i kommunerne.  

Der er i uge 16 udsendt informationsskrivelse til Visitationen i hele Region Midtjylland.  



 

OPRETTELSE AF BORGERE I WEB-SOLEN MED DE RETTE 

HJÆLPEMIDLER SAMT KORREKT VOGNTYPE  
Vigtigt at borgere oprettes med de rette hjælpemidler og korrekt vogntype i Web-

solen  

Det kan blive dyrt for kommunen hvis borger fejlagtigt oprettes til liftvogn i Web-solen, når 

det ikke er nødvendigt for borger. Det kan give udfordringer med vognkapaciteten og dermed 

øge udgifterne for kommunen. Dette specielt den 24. december, hvis en stor andel af 

borgerne er oprettet til liftvogn men ikke har et behov.  

 

UDVIDET DRIFTSDØGN FOR HANDICAPKØRSEL NATTEN TIL DEN 

1. JANUAR 
Permanent udvidelse af driftsdøgnet natten til den 1. januar for handicapkørsel 

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at gøre forsøget med udvidet driftsdøgn for handicapkørsel 

natten til den 1. januar permanet. Det vil sige at handicapkørsler natten til den 1. januar 

fremover kan blive afhentet frem til kl. 02.00.  

 

 


