LÄKARUTLÅTANDE
Avseende behov av färdtjänst

Såsom bilaga till denna blankett finns en information till intygsskrivande läkare. Om bilagan saknas kan
denna beställas hos Biståndsenheten vid Falköpings Kommun per telefon 0515-88 50 00.
Personuppgifter
Sökande, namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer

E-postadress

Intyget utfärdat av
Namn

Ev. speicalkompetens

Tjänsteställe

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefontid

Läkarens kännedom om sökanden
Kännedom om sökanden sedan, datum

Senaste undersökningstillfälle, datum

Diagnoser
Huvuddiagnos

Debuterade, år

Eventuella övriga diagnoser

Debuterade, år

Beskriv genomförd, pågående eller planerad behandling

Är sökandens syn
Utan anmärkning

Ange grad
Nedsatt

Blind

Är sökandens hörsel
Utan anmärkning

Nedsatt

Döv

Beskriv funktionsnedsättning
Beskriv funktionsnedsättningen och hur den påverkar förmågan att färdas med allmänna kommunikationsmedel

Bedömer du att den sökande klarar av att färdas med allmänna kommunikationsmedel
Ja

Nej

Om Nej, varför?

Hur långt bedömer du att den sökande kan gå?

Hur länge bedöms funktionsnedsättningen bestå?
Mindre än 6 månader

Mer än 6 månader

Annan bedömning

Eventuellt annat särskilt behov under resan
Kan sökanden klara en resa i vanlig personbil?
Ja
Nej
Om Nej, beskriv orsaken

Ledsagare
Ja
Om Ja, beskriv hjälpbehovet

Nej

Namnteckning
Ort och datum

Läkare, namnteckning

/ Namnförtydligande

Läkarutlåtandet skickas till
Falköpings Kommun, Biståndsenheten, Trinnöjegatan 3, 521 42 Falköping

Varaktigt, tills vidare

Information till intygsskrivande läkare
Vad är färdtjänst?
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som är behovsprövad. Detta regleras i lagen om
färdtjänst(SFS 1997:736). Som komplement till lagen har utfärdats riktlinjer och regler för färdtjänsten. För
att få färdtjänst krävs att sökanden har ett funktionshinder med varaktighet över tre månader och till följd av
detta har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer. Det innebär att färdtjänstresor om möjligt
samordnas så att flera personer reser tillsammans.
Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunkationer saknas, är dåligt utbyggda eller att
tiderna inte passar.
Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon.
Färdtjänst gäller inte för resor till sjukvården
För att åka till läkare eller sjukvårdande behandling åker man sjukresor. För att göra det behöver man inte ha
färdtjänst. Sjukreseenheten i Mariestad lämnar ytterligare information, tel 010-473 21 00.
Ledsagare
Reshjälp får enbart de färdtjänstresenärer som har behov av ett personligt stöd i samband med resan.
Chaufförerna som kör färdtjänst hjälper resenären att komma från sin port, in och ut ur bilen, på och av med
bältet samt hjälper till med hjälpmedel. Har resenären behov av ytterligare hjälp vid resan kan den ansöka
om ledsagare. Ledsagaren följer med utan kostnad. Alla färdtjänstresenärer kan mot betalning ta med sig en
person som sällskap på resan. Den personen kallar vi medresenär.
Utredning och beslut
Ansökningarna utreds och beslutas av en handläggare på Biståndsenheten vid Falköpings Kommun.
Information
Vill du ha mer information ringer du till biståndshandläggare ………………………………..
vid Falköpings Kommun Biståndsenheten, tel. 0515-85 ……………

