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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 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.
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UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Befattning

Vårdinrättning

Adress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefonnummer

UNDERSKRIFT AV PATIENT
Namnteckning

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter: För att kunna handlägga och administrera din ansökan om riksfärdtjänst sparar vi
de personuppgifter du lämnar till oss. Namn, personnummer, uppgift om eventuella hjälpmedel och kontaktuppgifter lämnas till
Riksfärdtjänsten AB i samband med att vi utfärdar ett resetillstånd. I vissa fall behöver vi även lämna ut personuppgifter till det företag
som utför riksfärdtjänsttransporten. Det är servicenämnden, Malmö stad som ansvarar för uppgifterna. Uppgifterna behandlas i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679. Mer information finns på www.malmo.se.

