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Information om kørselsordninger/ Flextrafik  

Flextrafik er en overordnet betegnelse for visiteret kørsel, Flextur og Plustur. 

Kommunen kan visitere dig til kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig 

med bil, bus, cykel, knallert, kørelejlighed eller med Flextur eller Plustur. De forskellige 

kørselsordninger er beskrevet nedenfor. Her står hvilke kørselsordninger der findes og 

hvor du kan henvende dig for at få hjælp. Du kan også orientere dig på Kerteminde 

Kommunes hjemmeside www.kerteminde.dk  
 

Kørsel til læge/ speciallæge 
Er du pensionist og skal til egen læge eller speciallæge og ikke kan benytte offentlige 

transportmidler, har du mulighed for at søge om kørselsordning.  

Du kan finde ansøgningsskemaet om lægekørsel på Kerteminde Kommunes hjemmeside 

www.kerteminde.dk eller få det udleveret i Borgerservice på Kerteminde Rådhus. 

Ansøgningsskemaet afleveres i Borgerservice eller sendes til Kerteminde Rådhus, Hans 

Schacksvej 4, 5300 Kerteminde. Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 4 uger.  

Hvis du er pensionist og selv sørger for transporten og kørselsudgiften pr. lægebesøg 

overstiger kr. 44,- pr. 1.01.2020, så kan du søge kørselsgodtgørelse ved at fremsende 

dokumentation for lægebesøget og udgiften til transport.  

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 6515 1063 alle hverdage kl. 8.15 - 9.15. 

 

Handicapkørsel 
Handicapkørsel er en fritidskørsel for borgere over 18 år, som pga. handicap ikke kan 

benytte offentlige transportmidler. For at blive visiteret til ordningen skal du have en 

varigt nedsat gangfunktion og være afhængig af ganghjælpemiddel, som er bevilget af 

kommunen, eller være blind eller have stærkt nedsat syn. Kørselsordningen kan kun 

bruges til kørsel, hvor anden kørselsordning ikke gælder. Den enkelte kørsel koster kr. 

4,00 pr. kørt kilometer, dog min. kr. 30 om maksimum kr. 150.   

Du kan finde ansøgningsskemaet på Kerteminde Kommunes hjemmeside 

www.kerteminde.dk eller få det udleveret i Borgerservice på Kerteminde Rådhus.  

Det udfyldte ansøgningsskema afleveres i Borgerservice på Kerteminde Rådhus eller 

sendes til Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde. Der kan være en 

sagsbehandlingstid på op til 4 uger.  

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 65151063 alle hverdage kl. 8.15 - 9.15.  

 

Træning og aktivitet 
• Genoptræning 

Er du henvist af sygehuset til genoptræning på et af kommunens 

genoptræningscentre og ikke selv kan sørge for transporten, kan du søge om kørsel 

ved den terapeut, som står for din genoptræning.  

Hvis du er pensionist og selv sørger for transporten og udgiften overstiger kr. 44 pr. 

træningsgang, kan du søge kørselsgodtgørelse ved at fremsende dokumentation for 

deltagelse i træningen og for kørselsudgiften til Kerteminde Kommune.  

 

• Specialiseret genoptræning 

Er du henvist til specialiseret genoptræning i sygehusregi og ikke selv kan sørge for 

transporten, har du mulighed for at søge om kørselsordning. Du skal kontakte  
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Myndighedsafdelingen på tlf. 6515 1063 alle hverdage kl. 8.15-9.15.  

Hvis du selv sørger for transporten, kan du søge om kørselsgodtgørelse ved at 

fremsende dokumentation Kerteminde Kommune for deltagelse i træningen og for 

kørselsudgiften. Hvis du er pensionist skal kørselsudgiften overstige kr. 44 pr. gang 

pr. 1.01.2020. Hvis du ikke er pensionist skal afstanden til træningssted være mere 

end 50 km. og kørsels-udgiften pr. træningsgang skal endvidere overstige kr. 104.  

 

• Vedligeholdende træning og aktivitet 

Er du henvist til vedligeholdende træning og du ikke selv kan sørge for transporten, 

kan du søge om kørselsordning. Det er medarbejderen på trænings- og 

aktivitetscentret, som kan visitere dig til kørsel. Der er en egenbetaling på kr. 30 pr. 

kørsel dvs. hver vej.  

 

• Dagcenter for borgere med demens 

Hvis du eller dine pårørende ikke er i stand til at sørge for transporten til dagcenter 

for borgere med demens, kan du blive visiteret til kørsel. Det er demenskoordina-

toren, som kan visitere dig til kørsel og det er medarbejderen på dagcenteret, som 

bestiller kørslen. Der er en egenbetaling på kr. 30 pr. kørsel dvs. hver vej.  

 

Andre typer kørsel 
• Kørsel i forbindelse bevilget hjælpemidler 

Har du brug for kørsel ifm. bevilling af hjælpemiddel og du ikke kan benytte 

offentlige transportmidler, kan du søge om kørsel. Du skal kontakte Visitation 

Hjælpemiddel på tlf. 6515 1083 mandag - torsdag kl. 8.15 - 9.15 eller kl. 13 - 14. 

Fredag kl. 8.15 - 9.15.   

 

• Kørsel til sygehus 

Skal du på sygehuset til undersøgelse, behandling eller kontrol er det sygehuset, som 

kan bevilge kørsel eller udbetale kørselsgodtgørelse. Du kan få yderligere 

informationer ved kørselskontoret på OUH på tlf. 7011 3111 (tryk 2 to gange).  

 

Bestilling af kørsel  
Er du bevilget en kørselsordning, hvor du selv skal bestille kørslen, skal du kontakte 

FynBus på tlf. 6311 2255. Hvis du er bevilget Handicapkørsel kan du også bestille 

kørslen på www.FynBus.dk/flexbestilling.  

 

Plustur og Flextur i Kerteminde Kommune 
Plustur og Flextur er en del af den kollektive trafik og kan benyttes af alle. Plustur 

tilbydes som en del af rejsen, hvis du har langt til stoppestedet. Plustur kan kun bestilles 

via Rejseplanen. Flextur giver dig mulighed for at blive kørt mellem 2 adresser indenfor 

kommunens grænser eller til Nyborg Kommune eller Faaborg-Midtfyns Kommune.  

Flextur kører alle dage i tidsrummet kl. 9-24 og skal bestilles 2 timer i forvejen enten via 

Rejseplanen eller via FynBus´ hjemmeside, Flextrafik-appen eller pr. tlf. 6311 2255.  

Du kan finde yderligere information om Plustur og Flextur på www.fynbus.dk/godtur. 

http://www.fynbus.dk/flexbestilling
http://www.fynbus.dk/godtur

