Information om länsfärdtjänst till läkare eller annan behörig person
Den allmänna kollektivtrafiken
Den allmänna kollektivtrafikens målsättning är att öka tillgängligheten för personer med
handikapp och funktionshinder. Anpassningen är idag väl utbyggd med låga insteg,
ramper, hållplatsutrop och plats för rullstolar och rollatorer.
Ombordpersonalen är utbildad för att vara till visst stöd och hjälp såväl under resan som
vid på/avstigning. Ledsagning vid stationen av trafikbolagets assistanshjälp är kostnadsfri
för alla på tåg och flyg.
För den som är berättigad till färdtjänst kan färdtjänstchauffören ge hjälp till och från
perrong eller hållplats samt stannar tills tåg eller buss ankommer/avgår.
Även rullstol för transport till och från perrongen finns på större stationer och går för övrigt
att låna/hyra på landstinget.
Vad är länsfärdtjänst?
Länsfärdtjänst ger en färdtjänstberättigad möjlighet att kunna resa inom Hallands län med
omnejd, enligt Lagen om färdtjänst (1997:736).
Så här fungerar länsfärdtjänst
Efter anmälan görs en bedömning av färdtjänsthandläggare hur resenären kan åka med
den allmänna kollektivtrafiken i följande ordning:
1: om resenären klarar resan med buss eller tåg med den hjälp som normalt ges av
trafikbolagen och föraren.
2: om resenären klarar resan med buss eller tåg med hjälp av medföljare.
Observera att det är funktionsnedsättningen som avgör vilket färdsätt som beviljas.
Länsfärdtjänstresan är den del av resan som inte kan ske med buss eller tåg med hjälp av
assistans eller medföljare, utan måste utföras med bil. Observera att det är resenären som
ordnar medföljare och avsaknad av medföljare ger inte rätt till annat färdsätt.
Det kan t ex handla om den sista sträckan mellan den allmänna kollektivtrafiken och målet
för resan, men det kan också innebära hela sträckan om funktionsnedsättningen kräver
det.
Alla resor som kan genomföras med allmän kollektivtrafik, helt eller delvis, ska ske med
allmän kollektivtrafik. Brister i tillgänglighet till allmän kollektivtrafik ger inte rätt till annan
transportform.
Ytterligare information
För upplysningar om länsfärdtjänst, ring Region Halland avdelningen för
färdtjänsthandläggning, 0346-712 510 vardagar mellan klockan 9.00-12.00.
Utlåtandet skickas till den sökande eller direkt till Region Halland, Färdtjänst, Box 281, 311
23 FALKENBERG

Adress: Region Halland, Färdtjänst, Box 281, 311 23 Falkenberg. Besöksadress: Holgersgatan 29, Falkenberg.
Telefon: 0346-712 510, vardagar 9-12. Beställning av resa: 0771-750 600. Fax: 0346-712 503.
E-post: fardtjanst@hlt.se. Webb: www.regionhalland.se. Org.nr: 232100-0115

Utlåtande avseende länsfärdtjänst
- för läkare eller annan behörig person
Ankomststämpel

Box 281
311 23 FALKENBERG
0346-712 510 kl 9 - 12

Utlämnat

Sökande
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Hemtelefon

Postadress

Kundnummer

Utlåtandet är utfärdat av
Namn

Telefonnummer

Tjänsteställe/adress

Telefontid

Senast åter till HLT

Postadress

Diagnoser (på svenska)
Huvuddiagnos

Debuterade år

Ev. övrig diagnos

Debuterade år

Ev. övrig diagnos

Debuterade år

Beskriv genomförd, pågående eller planerad behandling

Är den sökandes syn

utan anmärkning

nedsatt (ange grad):

blind

Är den sökandes hörsel

utan anmärkning

nedsatt

döv

Beskrivning av funktionsnedsättningen
Beskriv den sökandes funktionsnedsättning och hur den påverkar förmågan att färdas med allmän kollektivtrafik:
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Forts. Beskrivning av funktionsnedsättningen
Hur långt bedöms den sökande kunna förflytta sig på egen hand?
Antal meter:

Antal km:

Inte alls

Hur länge bedöms den sökandes funktionsnedsättning bestå?
Mindre än 3 månader

Längre än 3 månader

Kan inte bedömas

Hjälpmedel
Behöver den sökande använda sig av hjälpmedel vid förflyttning?
Alltid

Ibland

Aldrig

Elrullstol

Rollator

I så fall vilket/vilka?
Rullstol

Käpp

Ledarhund

Annat:
Resa med allmän kollektivtrafik
Klarar den sökande att resa med allmän kollektivtrafik?
Ja, på egen hand
Om Nej, varför?

Ja, med trafikbolagens assistans

Resa med bil
Behöver den sökande ledsagare under själva bilfärden?

Nej

Ja, med ledsagare

Ja

Nej

Om Ja, varför?

Uppgifterna ovan är baserade på
Undersökning (ååmmdd):

Uppgifter från den sökande utan undersökning

Personlig kännedom sedan (åååå):

Journalanteckning

Uppgifter från anhöriga eller god man
Underskrift
Ort och datum

Annat:

Tjänsteställets stämpel

Namnteckning
Namnförtydligande
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