Kørsel til genoptræning
i Glostrup Kommune
Du skal starte genoptræning på et træningscenter
via Glostrup Kommune og har i den forbindelse
behov for kørsel til og fra træningsstedet. Rammerne
gælder uanset om du skal træne i Glostrup, Brøndby
eller Albertslund kommune.

• Du kan blive hentet på din bopæl senest 15
minutter efter det udmeldte afhentningstidspunkt

Movia Flextrafik varetager kørselsopgaven for
borgere i Glostrup Kommune. Det betyder, at du
køres af vognmænd eller taxafirmaer, som Flextrafik
har indgået aftaler med.

• Du kan få et afhentningstidspunkt efter træning,
der ligger op til 45 minutter efter din træning er
slut

Det er træningscentret, som bestiller kørslen til dig
hos Movia. Efterfølgende planlægger Movia Flextrafik din kørsel til og fra træning.
• Du får altid oplyst et afhentningstidspunkt af
træningscentret

• Du kan blive afleveret ved træningsstedet op til
30 minutter før din aftale om træning

I forbindelse med kørslen bliver du tilbudt hjælp
af chaufføren og du kan medbringe hjælpemidler,
f.eks. kørestol, rollator eller lignende i vognen.
Movia Flextrafik samler og koordinerer al kørsel
for borgerne. Derfor er der andre passagerer med
samme vogn som dig og du kan ikke regne med at
blive kørt den direkte vej hver gang.

Prisen for kørslen
•	Er du henvist til genoptræning af hospitalet,
træner du efter en paragraf i sundhedsloven og
denne træning er gratis
•	Er du henvist til genoptræning, fordi du har mistet
en funktionsevne i forbindelse med sygdom, som
ikke har krævet hospitalsindlæggelse eller har du
mistet en funktionsevne over tid - så træner du
efter en paragraf i Serviceloven. I disse tilfælde er
der egenbetaling på kørslen. I 2015 er din andel
af prisen 51 kr. pr. gang du bliver kørt til træning.
Beløbet opkræves af Visitationsenheden,
Center for Sundhed og Velfærd.

Kontakt oplysninger
Træningscentre:
Har du spørgsmål til ovenstående eller til- og
frameldinger, kan du kontakte:
• Træningscenteret i Glostrup på telefon:
43 46 85 00
• Træningscenteret i Brøndby på telefon:
43 28 21 73
• Genoptræningscenteret i Albertslund på
telefon: 43 68 77 85

Du kan læse mere om genoptræning, vedligeholdende træning i Glostrup Kommunes kvalitetsstandarder på området.
Se mere på Glostrup Kommunes hjemmeside
www.glostrup.dk/genoptraening

Kommer vognen ikke som planlagt skal du kontakte
Movia Flextrafik – se nedenstående.
Movia Flextrafik:
Er du ikke blevet afhentet 15 minutter efter det oplyste tidspunkt, eller har du behov for akut at afmelde
kørsel (kørsel samme dag) kan du kontakte:
• Movia Flextrafik på telefon 70 26 27 27 – tast 1. 		
Telefonen har døgnåbent
Visitationsenheden, Center for Sundhed og Velfærd:
Har du spørgsmål til serviceniveauet eller betaling for
kørsel, kan du kontakte:
•	Visitationsenheden, Center for Sundhed og
Velfærd på telefon 43 23 66 77 hverdage mellem
kl. 9.00-10.00 eller på e-mail:
visitationsenheden@glostrup.dk
Ønsker du at klage
Oplever du problemer med kørslen, som du vil klage
over, kan du kontakte: Trafikselskabet Movia Flextrafik, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby. Telefon:
70 26 27 27 eller på e-mail: flextrafik@moviatrafik.dk.
Ønsker du i øvrigt at klage, kan du kontakte:
Visitationsenheden, Center for Sundhed og Velfærd
mellem kl. 9.00-10.00 på telefon 43 23 66 77 eller
på e-mail: visitationsenheden@glostrup.dk, eller
Visitationsenheden, Center for Sundhed og Velfærd,
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup

