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Pensionister, handicappede og an-
dre, der ikke kan benytte offent-
lige transportmidler, kan i nogle 
tilfælde få hjælp til kørsel. Hjæl-
pen afhænger dog af, hvem man 
er, hvor man skal hen og hvad for-
målet med turen er. 

I nedenstående skema ser du en 
oversigt over, hvem der kan få 
hjælp til hvad, hvorhen og hvornår 
i Kerteminde Kommune. 
 
Visitering og bestilling 
Af skemaet fremgår det, hvor du 
kan henvende dig for at blive  

visiteret til kørsel. Ved nogle kør-
selsordninger skal du derefter selv 
bestille kørslen ved FynBus,   
mens det i andre tilfælde er kom-
munen, som bestiller kørslen. Kør-
selsordningerne benytter så vidt 
muligt samkørsel. Det betyder, at 
der kan være flere borgere i 
samme bil. Der må derfor påreg -
nes tid til omvejskørsel. I helt sær-
lige tilfælde er det muligt at med-
bringe en ledsager uden betaling, 
hvis det er nødvendigt på grund af 
helbred. Ved Handicapkørsel kan 
man mod betaling medtage en led-
sager.  
 

Plustur og Flextur  
Plustur og Flextur kan benyttes af  
alle borgere. Plustur kører f.eks. fra 
adresse til stoppested og tilbydes 
som en del af rejsen, hvis du bestil-
ler via Rejseplanen. Flextur giver 
dig mulighed for at blive kørt mel-
lem 2 adresser i Kerteminde kom-
mune eller til Nyborg eller Fåborg 
Midtfyn Kommune. Flextur kører 
alle dage kl. 9-24 og skal bestilles 2 
timer før. Flextur kan benyttes til 
praktiserende læge, tandlæge, fy-
sioterapeut, indkøb m.m.   
Yderligere information findes på 
www.fynbus.dk/godtur 

Folkeskoleelever og elever på ung-
domsuddannelse 
Du skal kontakte den skole, som du 
går på for nærmere information.  

Nyttige telefonnumre 
FynBus: Tlf. 6311 2255 
 
Myndighedsafdelingen      
Kørsel vedr. Hjælpemiddel:  
Telefon: 6515 1083 Mandag -  
Torsdag kl. 8.15-9.15 og kl. 13-14  
Fredag kl. 8.15-9.15 
Øvrig kørsel: Telefon 6515 1063 
alle hverdage kl. 8.15-9.15. 

                 Jeg er 
 
Jeg skal 

Pensionist og ude af stand til at benytte of-
fentlige transportmidler eller uden anden 
transportmulighed 

Pensionist og i stand til at be-
nytte offentlige transportmid-
ler eller benytte anden trans-
portmiddel 

Over 18 år, fysisk handicappet og ude 
af stand til at benytte offentlige trans-
portmidler og uden anden transport-
mulighed 

Over 18 år og i stand 
til at benytte off.  
transportmiddel eller 
benytte anden kørsel 

Til læge Hvis jeg pga. handicap eller sygdom ikke kan 
benytte offentlige transportmidler herunder 
Plustur og Flextur, kan jeg blive visteret til 
kørsel til praktiserende læge. Ansøgnings-
skema hentes på Kerteminde Kommunes 
hjemmeside eller ved Borgerservice på Ker-
teminde Rådhus. Hvis jeg er visiteret til ord-
ningen bestiller jeg selv kørslen ved FynBus. 

Jeg kan benytte Kerteminde 
Kommunes Plustur eller 
Flextur. Hvis kørselsudgiften 
overstiger kr. 44 pr. konsulta-
tion, kan jeg søge kørselsgodt-
gørelse ved Myndighedsafde-
lingen. Udgiften beregnes ud 
fra den billigste transportform.  

Hvis jeg er visiteret til Handicapkørsel, 
kan jeg benytte ordningen til transport 
til lægevagten. 

Jeg skal selv sørge for 
kørslen og betale den 
udgift, der er forbun-
det hermed.  
Jeg kan evt. benytte 
Plustur eller Flextur.  

Til speciallæge Hvis jeg pga. handicap eller sygdom ikke kan 
benytte offentlige transportmidler, kan jeg 
blive visteret til kørsel til nærmeste special-
læge. Ansøgningsskema hentes på Kerte-
minde Kommunes hjemmeside eller ved 
Borgerservice på Kerteminde Rådhus. Hvis 
jeg er visiteret til ordningen bestiller jeg selv 
kørslen ved FynBus. 

Hvis kørselsudgiften overstiger 
kr. 44 pr. konsultation, kan jeg 
søge kørselsgodtgørelse ved 
Myndighedsafdelingen. Udgif-
ten beregnes ud fra den billig-
ste transportform. 

Er afstanden til den nærmeste special-
læge mere end 50 km. kan jeg blive visi-
teret til kørsel ved Myndighedsafdelin-
gen.   

Er afstanden til den 
nærmeste speciallæge 
over 50 km. og udgif-
ten overstiger i alt 104 
kr., kan jeg søge kør-
selsgodtgørelse ved 
Myndighedsafdelin-
gen.    

Til sygehuset - 
både ambu-
lante undersø-
gelser, behand-
linger og ind-
læggelser/ ud-
skrivelse 

Hvis jeg har brug for hjælp til kørsel til syge-
hus, skal jeg kontakte kørselskontoret på 
OUH på tlf. 7011 3111. Jeg kan også kon-
takte den indkaldende afdeling. Telefon-
nummeret fremgår af indkaldelsesbrevet.  

Jeg kan søge kørselsgodtgø-
relse ved kørselskontoret på 
OUH.  

Hvis jeg har brug for hjælp til kørsel, 
skal jeg kontakte kørselskontoret på 
OUH på tlf. 7011 3111 eller kontakte 
den indkaldende afdeling på sygehuset. 
Telefonnummeret fremgår af indkaldel-
sesbrevet. 

Er afstanden fra bo-
pæl til sygehus over 
50 km og udgiften 
overstiger i alt 104 kr., 
kan jeg søge kørsels-
godtgørelse ved henv. 
til den indkaldende af-
deling.   

Til specialiseret 
genoptræning 
på sygehuset 

Jeg kan blive visteret til kørsel ved Myndig-
hedsafdelingen. Hvis jeg er visiteret til kørsel 
er det kommunen, som bestiller kørslen, 
medmindre andet er aftalt. 

Hvis kørselsudgiften overstiger 
kr. 44 pr. træningsgang kan jeg 
søge kørselsgodtgørelse ved 
henvendelse til Myndighedsaf-
delingen.   

Jeg kan blive visteret til kørsel ved Myn-
dighedsafdelingen. Hvis jeg er visiteret 
til kørsel er det kommunen, som bestil-
ler kørslen, medmindre andet er aftalt.  

Hvis afstanden til 
syge-hus er over 50 
km og kørselsudgiften 
pr. træningsgang ove-
stiger kr. 104, kan jeg 
søge kørselsgodtgø-
relse ved Myndigheds-
afdelingen.  

Til genoptræ-
ning på kom-
munens centre 

Jeg kan blive visiteret til kørsel ved kommu-
nens trænende terapeuter.  

Hvis udgiften overstiger kr. 44, 
kan jeg søge kørselsgodtgø-
relse ved henvendelse til Myn-
dighedsafdelingen. Jeg kan evt. 
benytte Plustur eller Flextur. 

Jeg kan blive visiteret til kørsel ved 
kommunens trænende terapeuter. 

Jeg skal selv sørge for 
kørslen og udgiften 
hertil. Jeg kan evt. be-
nytte Plustur eller 
Flextur. 

Til vedligehol-
dende aktivitet 
og træning 

Jeg kan søge om kørselsordning til  
træningscentret ved henvendelse til perso-
nalet på kommunens træningscenter.  
Kørslen koster kr. 30 pr. kørsel. 

Jeg skal selv sørge for transpor-
ten. Jeg kan benytte Plustur el-
ler Flextur. 

Jeg kan søge om kørselsordning ved 
henvendelse til personalet på kommu-
nens træningscenter.  
Kørslen koster kr. 30 pr. kørsel. 

Jeg skal selv sørge for 
kørslen og udgiften 
hertil. Jeg kan evt. be-
nytte Plustur eller 
Flextur. 

Til Rehabilite-
ringsophold på 
Rehabiliterings-
center Toften 
 

Jeg skal selv sørge for kørslen. Jeg kan evt. 
benytte Plustur eller Flextur eller Handicap-
kørsel, hvis jeg er visiteret hertil. 

Jeg kan benytte Plustur eller 
Flextur. 

Jeg skal selv sørge for kørslen. Jeg kan 
evt. benytte Plustur eller Flextur eller 
Handicapkørsel, hvis jeg er visiteret her-
til. 

Jeg skal selv sørge for 
kørslen og udgiften 
hertil. Jeg kan evt. be-
nytte Plustur eller 
Flextur. 

Til afprøvning 
eller tilretning 
af bevilg. hjæl-
pem. 

Jeg kan blive visiteret til kørsel ved sagsbe-
handleren i Visitation Hjælpemiddel.   
Jeg bestiller selv kørslen ved FynBus. 
 

Jeg kan søge kørselsgodtgø-
relse ved henvendelse til Myn-
dighedsafdelingen. 

Jeg kan blive visiteret til kørsel ved sags-
behandleren i Visitation Hjælpemiddel. 
Jeg bestiller selv kørslen ved FynBus. 

Jeg skal selv sørge for 
kørslen og udgiften 
hertil.  

Handicapkørsel 
 
Fritidskørsel 
- hvor ingen an-
den kørselsord-
ning gælder 

Hvis jeg har et varigt bevægelseshandicap 
og er bevilget ganghjælpemiddel eller har 
stærkt nedsat syn/er blind, kan jeg blive visi-
teret til Handicapkørsel. Ansøgningsskema 
hentes på Kerteminde Kommunes hjemme-
side eller i Borgerservice på Kerteminde 
Rådhus.  

Jeg han benytte Plustur eller 
Flextur. 

Hvis jeg har et varigt bevægelseshandi-
cap og er bevilget ganghjælpemiddel el-
ler har stærkt nedsat syn eller er blind, 
kan jeg blive visiteret til Handicapkørsel. 
Ansøgningsskema hentes på Kerte-
minde Kommunes hjemmeside eller i 
Borgerservice på Kerteminde Rådhus.   

Jeg han benytte 
Plustur eller Flextur. 


