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Serviceinformation om forsøgsvis kørselsordning for demensramte
Sorø Kommune deltager i et nationalt forsøgsprojekt og udvider den eksisterende handicapkørsel, så den
også omfatter demensramte, som ikke bor i plejebolig (med diagnosticeret demens) og evt. pårørende.
Forsøget vil sidestille mennesker med en demensdiagnose, så de har samme muligheder som alle andre for
at deltage i aktiviteter og være en del af sociale fællesskaber. Det er væsentligt for især demensramte og
deres pårørende, der ofte bliver socialt isolerede i takt med sygdommens fremadskriden.

Hvad kan du få hjælp til

Kørslen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter/-gøremål, som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb,
fritids- og kulturaktiviteter, og lignende. Du kan som udgangspunkt ikke benytte ordningen til kørsel til læge
eller speciallæge.
Kørselsordningen dækker hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på
alle årets dage og hele døgnet.
Kørslen går ”fra dør til dør”. Chaufføren vil hente dig på adressen og også hjælpe dig hen til den præcise
adresse.
Det kan hænde at der er flere passagerer med i vognen, og der vil af og til blive kørt en omvej.
Du kan køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december.

Hvad koster det

Du betaler selv en del af turens pris. Prisen for en tur beregnes ud fra afstanden i kilometer mellem to adresser. Turen beregnes ud fra den kortest mulige rute oprundet til nærmeste antal hele kilometer – der tages
altid udgangspunkt i den direkte afstand ad vej.

Hvordan kan jeg komme med i ordningen

Hvis du er demensramt kan du søge om kørsel. Du kan også få en ledsager med. Det kan være et familiemedlem eller evt. en hjemmehjælper eller lignende.
Den demensramte skal ansøge om at komme med i kørselsordningen på ansøgningsskema den demensramte finder på Sorø Kommunes hjemmeside: https://soroe.dk/trafik,-parkering-og-veje/koersel eller
https://soroe.dk/sundhed-og-sygdom/demens Brugeren kan enten udfylde ansøgningsskemaet elektronisk
med sit NEM-ID, og får et svar på den opgivne e-mailadresse. Eller printe ansøgningsskemaet ud og underskrive skemaet og sende det til Sorø Kommune, Team Ældre, Rådhusvej 8, 4180 Sorø
Det er en visitator (sagsbehandler) i Team Ældre, med bistand fra demenskoordinator eller demenssygeple-

jerske, som skal vurdere, om du opfylder kriterierne for at blive optaget i kørselsordningen.

Hvem varetager kørslen

Sorø Kommune har indgået en aftale om forsøgsordningen med Trafikselskabet Movia, der også varetager
kommunens generelle handicapkørsel.

Hvad skal jeg selv gøre efterfølgende

Nå du har fået brev fra Sorø Kommune om, at du er omfattet af kørselsordningen og har fået brev fra Movia
skal du selv bestille kørsel.
Du kan bestille dine ture online via Movia`s hjemmeside www.movia.dk, ved at logge ind med dit kundenummer og login, der er de sidste fire cifre i dit CPR-nummer. Alternativt kan du ringe til Movias kundecenter
og bestille din tur telefonisk på tlf. 70 26 27 27. Turen skal bestilles senest 2 timer inden det ønskede kørselstidspunkt.
Er du blevet forhindret, skal du huske at afbestille din tur senest 2 timer inden afgang. Enten på telefon eller
online.
Såfremt du er berettiget til en kommunal ansat ledsager, skal du også selv bestille denne senest 5 hverdage
inden kørslen. Se nærmere i dit afgørelsesbrev.
Når du har bestilt en kørsel skal du være klar 5 min. inden det aftalte tidspunkt. Du kan forvente, at blive
hentet op til 15 minutter efter det aftalte tidspunkt.

Hvad sker der når forsøgsprojektet udløber

Forsøgsperioden udløber den 31. marts 2021. Din bevilling til kørsel udløber altså også pr. 31. marts 2021.
Efterfølgende skal erfaringerne fra de deltagende kommuner samles, og der skal tages stilling til om ordninge
skal gøres permanent.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte
Social Service, Team Ældre
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Tlf. 57 87 62 30. Tlf. tid hverdage 11.00 – 12.00.
Henvendelse kan også ske til mail: socialservice@ soroe.dk
Movia Kundecenter
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Tlf. 36 13 14 15.

