
FLEXTUR
For alle og til alle steder 

FLEXPATIENT
For dig der skal på sygehuset og ikke kan bruge kollektiv trafik 

FLEXHANDICAP
For dig der er handicappet og ikke kan bruge kollektiv trafik 

FLEXKOMMUNE
For dig der er pensionist og skal til læge og speciallæge, men 
ikke kan bruge kollektiv trafik

FLEXTRAFIK 
I SLAGELSE KOMMUNE

FLEXTRAFIK er kørsel efter dit behov. Der findes fire forskellige 
typer afhængig af din situation og formålet med kørslen.



FLEXTUR  
For alle og til alle steder
Flextrafik er et supplement til den kollektive trafik. Tilbuddet er til 
alle, og du kan bruge Flextur så tit, du vil. Det kan fx være til en tur i 
biografen, til besøg hos familie og venner eller noget helt tredje.

Du bliver hentet og sat af ved kantstenen. Du må gerne have et hjælpe-
middel med (fx et gangstativ), men du skal selv kunne komme ind og ud 
af bilen.  
Du kan køre med Flextrafik i tidsrummet kl. 6-23.

HVORDAN BESTILLER JEG?
Du bestiller på Flextrafiks hjemmeside eller app eller på  
tlf. 70 26 27 27. En tur kan tidligst bestilles 14 dage før og senest to 
timer, inden du vil hentes.

HVAD KOSTER DET?
• Ture under 10 km koster 36 kr. Herefter koster det 6 kr. pr. km.
• Ved ture på tværs af kommunegrænser koster det 12 kr. pr. km.
• Du kan tage op til tre ledsagere med, som betaler fuld pris. 
• Børn under 16 år betaler halv pris.
• Du får 10 % i rabat, hvis du bestiller online på Flextrafiks hjemmesi-

de eller app.

HVORDAN BETALER JEG?
• Hvis du opretter dig som Flexturkunde på Flextrafiks hjemmeside, 

bliver betalingen automatisk trukket på din konto fem dage efter 
kørslen. 

• Hvis du bestiller pr. telefon, skal du betale kontant til chaufføren.



HVORDAN BLIVER JEG FLEXTURKUNDE?
Du kan oprette dig som kunde på movia.flextrafik.dk. Her skal du bruge 
dit NemID og dine kontooplysninger.
Når du er oprettet, kan du nemt bestille kørsler på hjemmesiden:

Du kan også bruge app’en Flextrafik:

Hvis du ikke kan eller vil oprette dig som kunde, kan du stadig bestille 
Flextur pr. telefon.

VIL DU VIDE MERE
Læs mere på Movias hjemmeside:
 www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flextur 



FLEXPATIENT
For dig der skal på sygehuset og ikke kan bruge kollektiv 
trafik.
Det er sygehuset, der vurderer, om du kan få kørsel med Flexpatient, 
når du skal til behandling eller undersøgelse. Du skal kunne sidde op i 
bilen, men chaufføren hjælper dig ind og ud af bilen og følger dig også 
gerne ud af dit hjem og ind på sygehuset, hvis du har brug for det.

HVORDAN BESTILLER JEG?
Det er sygehusets personale, der bestiller turene, så du skal ikke selv 
bestille hos flextrafik.

HVAD KOSTER DET?
Flexpatient er gratis.

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere på Movias hjemmeside:
www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flexpatient



FLEXHANDICAP
For dig der er handicappet og visiteret til Flexhandicap 
af kommunen.
Flexhandicap - også kaldet handicapkørsel til fritidsformål - er en ord-
ning for dig, der ikke kan bruge offentlige transportmidler på grund af 
dit handicap. Du skal bruge kørestol, rollator, gangstativ eller albue-
stokke, og hjælpemidlet skal være bevilget af kommunen eller sygehu-
set.

HVOR KAN JEG SØGE?
Du søger om handicapkørsel på kommunens hjemmeside:  
slagelse.dk/handicapkoersel

TIL HVILKE FORMÅL KAN JEG BRUGE ORDNINGEN?
Du vælger selv, hvad du vil bruge dine ture til. Det kan fx være besøg 
hos familier og venner, indkøb eller fritidsaktiviteter,  Hvis du skal til 
læge, tandlæge eller på hospitalet, skal du undersøge, om du kan få 
kørslen dækket af kommunen eller regionen, inden du bruger en af 
dine ture med handicapkørsel.
Du kan køre hele døgnet.

HVOR MANGE TURE KAN JEG KØRE?
Du kan køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis 
du ikke har brugt alle turene, kan de resterende ture ikke overføres til 
det næste år. Hvis du har brug for flere ture, kan du søge om ekstratu-
re på kommunens hjemmeside.

KAN JEG TAGE LEDSAGERE MED?
Du kan have to voksne og to børn under tolv år med.

HVORDAN BESTILLER JEG?
Når du er visiteret handicapkørsel, kan du bestille pr. telefon,  på 
Flextrafiks hjemmeside (movia.flextrafik.dk) eller Flextrafiks app. En 
tur kan tidligst bestilles 14 dage før og senest to timer, inden du vil 
hentes.



HVAD KOSTER DET?
Du skal betale både et medlemsgebyr og de enkelte ture.
• Grundtaksten for kørsel er 24 kr., som dækker de første 5 km. 
• Kører du mellem 5 og 40 km er taksten 2,40 kr./km. 
• Hver kilometer over 40 km koster 1,20 kr./km.
• Medlemsgebyret er 300 kr. om året og betales forud. Hvis du er 

meldt ind fra 1. januar, har du ret til 104 ture, som du kan bruge re-
sten af året. Melder du dig ind senere, betaler du kun medlemsgeby-
ret for de måneder, der er tilbage af året.

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere på Movias hjemmeside:
www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flexhandicap



FLEXKOMMUNE
For dig der skal til læge eller speciallæge, men ikke kan 
bruge kollektiv transport.
Du kan få kørsel med Flexkommune, hvis du er pensionist, og hvis 
dit helbred ikke tillader, at du kan bruge andre former for transport. 
Chaufføren hjælper dig ind og ud af bilen og følger dig også gerne ud 
af dit hjem og ind til lægen, hvis du har brug for det.

HVORDAN BESTILLER JEG?
Du skal ringe til kommunens flextrafikkontor på tlf. 58 57 33 36 på 
hverdage kl. 9-13, hvis du har brug for kørsel.  Hvis du ringer mindre 
end halvanden time før, du gerne vil hentes, kan vi ikke garantere, at 
der er en bil til rådighed. Ring derfor i god tid.
Hvis du har hjælpemidler med, skal du oplyse det, når du bestiller kørs-
len. Det samme gælder, hvis du skal have en ledsager med.

HVAD KOSTER DET?
Flexkommune er gratis. Du kan dog kun få kørsel til og fra egen læge 
eller nærmeste speciallæge.

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere på Movias hjemmeside:
www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flexkommune




