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841 22 Ånge www.dintur.se 

Utlåtande om Färdtjänst 

Personuppgifter 
Efternamn Förnamn Personnummer 

Intygsuppgifter är baserade på (kryssa i aktuell/aktuella rutor) 
   Besök av sökande  Telefonkontakt med sökande   Kontakt med anhörig 

   Journalanteckningar Kännedom om sökanden sedan,  datum 

Diagnos (på svenska) 
Huvuddiagnos  Debuterade, år 

Övriga diagnoser  Debuterade, år 

Aktuella, genomförda eller planerade behandlingar/medicinska utredningar (ange datum) 

Funktionsnedsättning 
Gradera funktionsnedsättning om det är möjligt. Exempelvis hjärtsvikt (NYHA), grad av synskada, KOL-klassificering alternativt spiometrivärde. Se sid 2 

Hur långt bedöms den sökande kunna gå utan vilopaus? (Antal meter) 

Beskriv den sökandes funktionsnedsättning och hur denna påverkar förmågan att resa med allmänna kommunikationsmedel eller förflytta sig på egen 
hand. ( Läs mera på nästa sida under rubriken Läkarutlåtandet är viktigt för vår bedömning) 

Hur varaktig bedöms funktionsnedsättningen vara? 
        Mindre än 3 månader  Annan bedömning, ange tid    Varaktighet/tillsvidare 

Eventuella hjälpmedel 

Käpp/kryckor Teknikkäpp/Markeringskäpp 
för synskadade 

Rollator/gåstol Rullstol Levande stöd Eldriven 
rullstol 

El-moped Ledarhund/assistanshund 
Annat: 

Särskilda behov och behov av hjälp under resan 
Beskriv eventuella behov för att resenären ska klara av färdtjänstresan (Läs mer om hur färdtjänsten fungerar på nästa sida) 

Bedöms den sökande kunna resa med allmänna kommunikationsmedel? 
Ja  Nej 

Kommentar: 

Övrigt 
Övrigt av intresse för bedömning av behovet av färdtjänst 
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Utlåtandet utfärdat av 
Namn Ev. specialkompetens 

Tjänsteställe 

Adress Postadress 

Telefon Ev. telefontid 

Epostadress 

Namnteckning intygsskrivande läkare/legitimerad vårdpersonal 
Namnteckning Ort och datum 

Information till dig som utfärdar läkarutlåtande 
Färdtjänst är anpassad kollektivtrafik för personer som har svårt att resa med buss på egen hand. En person kan beviljas 
färdtjänst om den har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, som innebär att den inte alls eller med väsentliga 
svårigheter kan förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionsnedsättningen ska 
ha en varaktighet på minst 3 månader för att personen ska kunna få färdtjänst. Färdtjänst ersätter inte obefintlig eller 
dåligt utbyggd kollektivtrafik. Resor till och från vården hänvisas till sjukresor. 

Utlåtandet är viktigt för vår bedömning 
Bedömning av rätten till färdtjänst görs av handläggare på Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. För att vi 
ska kunna göra en så riktig bedömning som möjligt behöver vi ett medicinskt utlåtande som utförligt beskriver 
diagnosen och hur den påverkar personen. Gradera därför funktionsnedsättningen enligt skalan obefintlig, lindrig, 
medelsvår, svår. Exempelvis lindrig hjärtsvikt eller svår kol.  

Så fungerar färdtjänsten 
Man reser tillsammans med andra precis som i den allmänna kollektivtrafiken men istället för att resa med buss åker 
man i anpassade fordon, exempelvis personbilar eller specialfordon som tar rullstolar. 

Föraren hjälper till 
Föraren ska alltid hjälpa resenären i och ur bilen och hjälpa till med handbagage. Han eller hon hjälper även till med att 
ta på och av säkerhetsbältet om man inte klarar det själv. Föraren hjälper även till att lasta i och ur hjälpmedel samt att 
hämta och följa med resenären till och från bostaden. 

Medresenär och ledsagare 
Resenären har rätt att ta med sig en medresenär som sällskap på resan. Medresenären betalar samma avgift som 
resenären. Den som behöver mera hjälp än vad föraren kan tillgodose kan beviljas ledsagare. Ledsagare ordnas av 
resenären själv. Ledsagaren betalar ingen egenavgift, men ska kunna ge resenären nödvändig hjälp under resan. 

Personuppgifter
Färdtjänsthandlingar är sekretesskyddade. Transportören får endast tillgång till uppgifter som är nödvändiga för själva 
transporten. Personuppgifter behandlas enligt nya dataskyddsförordningen GDPR (EU216/679). 

Frågor? 
Kontakta färdtjänsthandläggarna på Måndagar till torsdagar mellan  kl 08:00-11:30 på telefon: 0690-76 40 57 eller mejla 
på: fardtjanst@dintur.se 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, FÄRDTJÄNST 

 Skulle du bevilja en sjukresa?
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