Malmö stad

Serviceresor

MEDICINSKT UTLÅTANDE FÖR
RIKSFÄRDTJÄNST

Information till dig som skriver medicinskt utlåtande
Riksfärdtjänst regleras av lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för resor i Sverige, men utanför Skåne och
kan beviljas den person som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller inte
kan resa med tåg, flyg, båt på egen hand. För att en persons rätt till riksfärdtjänst ska kunna utredas behöver det framgå vilket
funktionshinder personen har och på vilket sätt det hindrar personen i fråga att använda allmänna kommunikationer såsom
regionaltåg, t.ex. SJ-tåg, Öresundståg, Krösatåg. Om personen kan genomföra resan med det stöd av en ledsagare som följer
med hela sträckan ska det framgå av utlåtandet.
PERSONUPPGIFTER
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

FÖRMÅGA ATT RESA
Diagnos

Beskriv funktionshinder

Beskriv varför patienten, på grund av sitt funktionshinder, inte kan genomföra den aktuella resan på egen hand med allmänna kommunikationsmedel, vilket
oftast är regionaltåg eller flyg

Skulle patienten kunna genomföra aktuell resa med allmänna kommunikationsmedel (regionaltåg, till exempel Öresundståg, SJ-tåg, Krösatåg) tillsammans
med ledsagare hela sträckan?

Ja

Nej

Vad behöver patienten hjälp med för att genomföra resan?

Glöm inte underskrift på sidan 2.
SERVICEFÖRVALTNINGEN
Augustenborgsgatan 26A
205 80 Malmo
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www.malmo.se

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Befattning

Vårdinrättning

Adress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefonnummer

UNDERSKRIFT AV PATIENT
Namnteckning

Namnförtydligande

Information om personuppgiftslagen (PuL): Servicenämnden i Malmö stad sparar dina personuppgifter för att
kunna hantera din rätt till riksfärdtjänst. Dina personuppgifter lämnas till Riksfärdtjänsten Sverige AB i syfte att
administrera bokningen av dina resor. Det är servicenämnden som är ansvarig för att dina personuppgifter
hanteras i enligt med personuppgiftslagen (1998:204) och som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att gratis,
en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära
rättelse av dina personuppgifter.

