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Ansökan om rabattbiljetter  
Invalid 
 
Invalidernas rabattbiljettsansökningar behandlas på serviceställen för resekortet. 
 

Sökanden fyller i 

Efter- och förnamn 
 
 

Personbeteckning 

Gatuadress 
 
 

Postnummer Postanstalt 

Hemkommun 

□ Helsingfors 

□ Kervo 
     

□ Esbo 

□ Tusby     

□ Grankulla 

□ Sibbo     

□ Vanda 

□ Kyrkslätt 

 
□ Sjundeå     

  

Datum 

_____ / _____  20____ 

Underskrift Telefonnummer 

 
Läkaren fyller i 

De av HRT:s styrelse godkända grunderna för beviljande av invalidrabatt:  
Invalider med en permanent skada som hämmar rörelseförmågan eller vilka lider av en långvarig sjukdom. Den permanenta 
skada som hämmar rörelseförmågan eller den kroniska långvariga sjukdomen skall enligt sjukdomsgrupp vara följande: 
 

□ Skada på nedre extremiteter, rygg eller ryggmärg, minst svår (invaliditetsklass minst 11 = 55 %) 

□ Rörelsehämmande sjukdom i andnings- eller cirkulationsorgan, minst svår (invaliditetsklass minst 11 = 55 %) 

□ Hjärnskada eller utvecklingshämning, minst svår (invaliditetsklass minst 11 = 55 %) 

□ Annan rörelsehindrande skada, minst svår (invaliditetsklass minst 11 = 55 %) 
 

 
Läkaren vid hälsocentralen / HNS / Jorv fyller i (tillämpningsanvisningar på baksidan) 

Sökanden uppfyller de av HRT:s styrelse godkända grunderna för beviljande av rabattbiljetter för invalider 

Datum 
 
_____ / _____  20____ 

Läkarens underskrift och stämpel 
 
 

 
Annan läkare fyller i 

Sökanden uppfyller de av HRT:s styrelse godkända grunderna för beviljande av rabattbiljetter för invalider 

Datum 
 
_____ / _____  20____ 

Läkarens underskrift och stämpel 
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Anvisningar för läkare    
 

För invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo, Tusby och Sjundeå kan ansökan fyllas i 
av en hälsocentrals-, special- eller privatläkare. Invånarna i Kyrkslätt får intyget av en läkare vid 
hälsocentralen, HNS eller Jorv.  

 
Vid fastställande av invaliditetsklass räknas inte invaliditetsklasserna för eventuella separata skador ihop. En 
kombination av flera sjukdomar som inte uttryckligt påverkar rörelseförmågan tillsammans berättigar inte till rabatt. 
 
Invaliditetsklasserna enligt minimikraven  
 
Nedre extremiteten, ryggen eller ryggmärgen: invaliditetsklass minst 11 (svår funktionsnedsättning eller svår 
ryggmärgsskada) 

Nedre extremiteten: Kan röra sig endast genom att stöda sig starkt på hjälpmedel eller endast korta 
sträckor åt gången, svåra rörelsebegränsningar i flera leder, ensidig amputation utan möjlighet att använda 
protes.  
Ryggen: Permanent höggradigt hållningsfel, svårt deformerad bröstkorg eller bäcken, ryggraden helt stel, 
betydande svårigheter att klä av och på sig, svåra neurologiska bortfallssymptom i nedre extremiteterna. 
Ryggmärgen: Förlamningar som inverkar menligt på rörlighet och egen aktivitet, spasticitet i extremiteterna. 
Otillräcklig kontroll av blåsan och ändtarmen.  

 
Sjukdom i andnings- eller cirkulationsorganen som hämmar rörelseförmågan: invaliditetsklass minst 11 (svår 
funktionsnedsättning) 

Andningsorganen: Andnöd uppstår redan vid liten ansträngning, såsom då vederbörande går i normal takt 
på jämn mark, går uppför trapporna till följande våning eller sköter sina normala hemsysslor. Gång i 
långsammare takt än normalt på jämn mark är möjlig.  
Stora variationer i toppflödesvärdena. De förväntade värdena kan inte uppnås med hjälp av medicinering. 
Förmågan att utstå fysisk ansträngning är dålig även inomhus. Sjukdomen begränsar de dagliga göromålen. 
Sämre perioder månatligen. Behov av vård av jourkaraktär och sjukhusvård förekommer flera gånger om 
året.  
Cirkulationsorganen: Symptom uppstår redan vid lätt ansträngning, såsom vid gång i normal takt på jämn 
mark eller uppför trappor från en våning till en annan och vid normala hemsysslor. Gång i långsammare takt 
än normalt på jämn mark är möjlig. Sådana patienter med svår hypertoni, vilkas diastoliska blodtryck trots 
vederbörligen genomförd behandling fortgående överstiger 120 och hos vilka konstaterats komplicerande 
organiska förändringar i njurarna, hjärnan eller hjärtat.  

 
Hjärnskada eller utvecklingsskada: invaliditetsklass minst 11 (följdtillstånd av svår hjärnskada eller svår 
utvecklingsskada) 

Hjärnan: Skadans primärsymptom tyder på svår hjärnskada. Betydande lokala eller allmänna hjärnskador 
kan konstateras. De mentala symptomen, utöver vilka neurologiska bortfallssymptom såsom pareser och 
verbala rubbningar av olika grad, är kännbara och menliga. Upprepade epilepsianfall kan förekomma trots 
behandling.  
Utvecklingsskada: Svår psykisk utvecklingsskada, autism eller annan svår emotionell störning. 
Rörelseskada vilken kräver daglig utomstående hjälp eller annan neurologisk skada. Återkommande 
epilepsianfall trots behandling.  

 
Annan rörelsehämning: invaliditetsklass minst 11 (svår funktionsnedsättning) 

Kan röra sig endast mycket lätt eller mycket begränsat. Är i de dagliga göromålen i viss mån beroende av 
annan persons hjälp.  
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