
 

Nyhedsbrev visitationen, bosteder, plejehjem med videre 

I denne udgave bringer vi en introduktion til det grundlæggende serviceniveau. Og du kan 

læse om, at Midttrafik har kontaktet Transport – Bygnings og Boligministeriet om elektriske 

kørestole. Få også mere af vide om julekørslen, så du er klar til at bestille inden for 

tidsfristerne.  

SERVICENIVEAU HANDICAPKØRSEL 
Serviceniveauet på Handicapkørsel er afhentning ved gadedør i gadeplan 

Grundserviceniveauet, for afhentning og aflevering af handicapvisiterede kunder, er gadedør i 

gadeplan. På plejehjem, bosteder, aktivitetscentre, institutioner og lignende, hentes og 

afleveres kunderne i forhal/hovedindgang.  

Medmindre kunden er visiteret til at blive ”hentet og fulgt”, er serviceniveauet som beskrevet.  

Ved visitering ud over grundniveauet, skal der tillægges en realistisk servicetid på 

kundetilladelsen, og der skal tilføjes en sigende tekst i bemærkningsfeltet ”notering til 

bestillingskontor og chauffør”. 

HÅNDTERING AF ELEKTRISKE KØRESTOLE 
Midttrafik har kontaktet Transport- Bygnings og Boligministeriet 

Midttrafik modtog i foråret en henvendelse fra en Midtjysk kommune med spørgsmålet: ”Er 

chauffører forpligtet til at betjene elektriske hjælpemidler for visiterede handicapkunder, der 

ikke er i stand til selv at betjene dem?” Midttrafik kontaktede Transport- Bygnings og 

Boligministeriet med spørgsmålet, og har modtaget følgende svar fra ministeriet: 

Ordningen omfatter hjælp til ind- og udstigning, også selv om brugeren sidder i kørestol. 

Ministeriet kan imidlertid ikke entydigt specificere hvilke krav, der i kraft af lovteksten stilles til 

assistancens omfang. Dog fremgår det ikke, at loven forpligter chaufføren til at agere 

ledsager, og at det derfor ikke er pålagt chaufføren at betjene en avanceret kørestol.  

Kan kørestolsbrugeren ikke selv betjene el-kørestolen, skal der medtages en ledsager, som 

kan håndtere kørestolen til/fra vognen samt ind/ud af vognen. 

 



 

 HELLIGDAGE I FORBINDELSE MED FASTE BESTILLINGER 
Helligdage på faste bestillinger slettes pr. automatik 

Når der bestilles faste bestillinger, og der er helligdage i perioden, slettes turene på 

helligdagene  pr. automatik. Dette for at undgå forgæves kørsel, da fast kørsel primært går til 

steder, som har lukket på helligdage. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at ringe til 

Midttrafiks Servicecenter for at afbestille kørslen. 

Ønskes kørslen bibeholdt i forbindelse med helligdage, er det vigtigt, at oplyse dette i 

forbindelse med bestillingen. 

Bestilling af handicapkørsel jul og nytår 2017 

Bestillingsfrister til 24. december 2017: 

Fra onsdag den 15. november 2017 til tirsdag den 12. december 2017 kan der bestilles 

handicapkørsel til den 24. december 2017. Kørslen kan bestilles på 87 40 83 91 - hverdage 

mellem 08.00 og 16.00. 

Lange rejser over 100 km til 24. december 2017 skal bestilles senest den 1. december 2017. 

Kørslen kan bestilles på 87 40 83 00 (tast 5) - hverdage mellem 08.00 og 12.00. 

Bestillingsfrister til 31. december 2017: 

Rejser under 100 km skal bestilles senest den 29. december 2017. Kørslen kan bestilles på 87 

40 83 00 (tast 1) -hverdage mellem 08.00 og 16.00.  

Lange rejser over 100 km samt interne rejser i anden region skal bestilles senest den 1. 

december 2017. Kørslen kan bestilles på 87 40 83 00 (tast 5) - hverdage mellem 08.00 og 

12.00. 

Læs mere om bestillingsfristerne på Midttrafiks hjemmeside. 
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