LÄKARUTLÅTANDE
FÄRDTJÄNSTEN
Namn

Personnummer

Utlåtande baserat på

Funktionshindrets varaktighet

Undersökning av sökanden vid besök
Journalanteckningar
______________________________

Telefonnummer

mindre än 3 mån
3-6 mån
6-12 mån
mer än 12 mån
annan bedömning ____________________

Diagnos (Huvuddiagnos och tilläggsdiagnoser)

Funktionshinder (Omfattning. Beskriv patientens symtom. Situationer då patientens besvär förekommer)

Allmänna kommunikationer ( Beskriv patientens förmåga att använda allmänna och särskilt anpassade kommunikationer )

Postadress: Karlstads kommun, färdtjänsten, 651 84 Karlstad, Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30
Tel: 054-540 46 10, www.karlstad.se, Epost: fardtjansten@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 175-6956

Ledsagare (Rätt till ledsagare vid färdtjänstresa föreligger inte för behov av hjälp före eller efter resans gång)

Patienten är inte i behov av ledsagare för att klara sitt resande
Patienten är i behov av ledsagare för att klara sitt resande och i sådant fall varför

Patienten måste resa ensam på grund av att

Övrigt

Hjälpmedel

Kryckor

Rollator

Ledarhund

Rullstol

Rullstol eldriven

Elmoped

Stöd av annan person
Annat ____________________________

Underskrift
Leg läkares underskrift

Namnförtydligande
Telefon

Datum

Ansökan sändes till:

Stämpel

Karlstads kommun
Färdtjänsten
651 84 KARLSTAD

Postadress: Karlstads kommun, färdtjänsten, 651 84 Karlstad, Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30
Tel: 054-540 46 10, www.karlstad.se, Epost: fardtjansten@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 175-6956

Information till läkare som skriver intyg gällande färdtjänst
Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att resorna om möjligt
samordnas så att flera personer reser tillsammans. Ensamåkning kan förekomma om detta av hälsoskäl
är nödvändigt.
Vem kan få färdtjänst?

Förutsättningarna för att beviljas färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (SFS 1997:736 ). Som
komplement till lagen utfärdar kommunen riktlinjer, avgifter och regler för färdtjänsten.
Det är inte enbart en persons funktionshinder som avgör om rätt till färdtjänst föreligger, utan
funktionshindrets art i relation till allmänna kommunikationer.
Färdtjänst kan inte erhållas enbart på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt
utbyggda. Färdtjänst kan ej beviljas av enbart sociala skäl.
Hög ålder i sig ger inte automatiskt rätt till färdtjänst utan det är funktionshindret och dess
konsekvenser som avgör.
Ledsagare

En färdtjänstresenär kan vid behov få hjälp med att hämtas och lämnas i markplan eller bostaden,
komma in i och ut ur fordonet, spänna fast säkerhetsbältet och hjälp med bagage och hjälpmedel. Om
den som beviljats färdtjänst behöver hjälp under transporten kan ledsagare beviljas. Enbart behov av
hjälp vid resmålet berättigar inte till ledsagare under färdtjänstresa.
Utredning och beslut

Utredningssekreterare vid Färdtjänsten har enligt delegation från Stadsbyggnadsnämnden rätt att fatta
beslut enligt Lagen om färdtjänst och Lagen om riksfärdtjänst.
Utredningsunderlaget utgår från den enskildes egna uppgifter. Läkarintyg begär vi när ärendet anses
svårbedömt ur medicinsk synpunkt eller beträffande handikappets varaktighet. Läkarintyget är ej
utslagsgivande för beslutet.
Information om hur vi hanterar personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till oss behöver vi för att hantera ansökan, utredning, beslut och
skrivelser för färdtjänst. Vi hanterar uppgifterna med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den
lagliga grunden ”Myndighetsutövning”.
Det är Stadsbyggnadsnämnden, Karlstads Kommun, som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Vi har kvar uppgifterna den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer
information om hur vi behandlar uppgifterna, vilka rättigheter personen har och hur de kontaktar oss
finns på kommunens webbplats www.karlstad.se/personuppgifter.
Kontaktuppgifter

För ytterligare information om färdtjänst eller riksfärdtjänst kontakta utredningssekreterarna.
Telefontid: Vardagar 09.00- 11.00 på telefon 054-540 46 10.
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