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Borgerens navn 
Borgerens mobil 
Afrejse by/bygd 

Har borgeren hjælpemidler med? 

Alle hjælpemidler noteres separat 
med mål og vægt 

☐ Ja       ☐ Nej

Type: 
☐ Kørestol
☐ El-kørestol, Way up
☐ Rollator, gangstativ
☐ Klapvogn, jogger
☐ andet

Mål: Højde x Bredde x Længde:______________________ 
Kg: _________________  

Hvilke andre hjælpemidler har 
borgeren brug for at tag med? 

Oplys mål og vægt for alt samlet i ét 

☐ Speciel udstyr
☐ Bleer
☐ Kugle dyne mm.
☐ andet

Mål: Højde x Bredde x Længde: ______________________ 
Kg: __________________ 

Har borgeren, ud over ledsager, brug 
for assistance fra lufthavnspersonalet 
til at komme ind og ud af flyet? 

Sæt kun ét kryds 

☐ Ingen assistance fra lufthavnspersonalet
☐ Hjælp til og fra fly (WCHR)
☐ Hjælp til og fra fly, samt støtte på trappen (WCHS)
☐ Hjælp til al gang helt frem til sædet + løftes ombord
(WCHC)
Hvor meget vejer borgeren i kg: _____________

1. Ledsagers navn og cpr.
Mobil 

2. Ledsagers navn og cpr.
Mobil 

Husk at skriv alle hjælpemidler i ønsker at medbringe, så vi kan booke plads til det inden rejsen 
starter, så det med sikkerhed kan komme med. 

Der gøres opmærksom på, at der bestilles de billigst mulige billetter, som ikke kan refunderes. Ved 
annullering eller ændring af allerede bekræftede billetter afholdes de dermed forbundne ekstra 
omkostninger af kommunen.  

Billetten sendes til sagsbehandleren, denne sørger for videreformidling til rette personer. 
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