
EU:s Funktionshinderkort 



• EU:s frivilliga, internationella Funktionshinderkort främjer jämlikhet, 
delaktighet och rörlighet i Europa för personer med funktionshinder 

• Kortet är ett hjälpmedel för kommunikation och fungerande 
kundupplevelser, inte ett rabattkort 

• Korten är resultatet av samarbete mellan personer med funktionshinder, 
handikapporganisationer, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet 
för hälsa och välfärd 

• Fpa är organisationernas samarbetspartner 

• Förutom i Finland pilottestas Funktionshinderkortet i Belgien, Italien, på 
Cypern, Malta, i Estland, Rumänien och Slovenien

Funktionshinderkortet är resultatet av samarbete
mellan många instanser 



Ett kort i ständig utveckling 

Testperiod 2018-2020 Pysyvä malli 2021

Utvärdering och utveckling av 
kortkriterierna

Flera tjänsteleverantörer 
och mera kunnande 

Projektet

De första kriterierna 

De första 
tjänsteleverantörerna

Kortbyrån

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper

Halvtids-
utvärdering 

I Finland har man kunnat
ansöka om

Funktionshinderkortet sedan 
4.6.2018. Fram till slutet av

augusti har ca 3000 kort
levererats



Upprätthållande och utveckling
• Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning upprätthåller Funktionshinderkortets

byrå, som i sin tur ansvarar för funktionshinderkortsystemet och leverans av korten, kundtjänst, 
rekrytering av besöksmål för Funktionshinderkortet, samt för koordinering av utvecklingsarbetet

• Styrgruppen utvecklar kortet på basen av feedback om kortet

• Styrelsen för Handikappforum gör eventuella ändringar i kriterierna för berättigande till 
Funktionshinderkortet på basis av förslag av Funktionshinderkortets byrå

• Fpa kontrollerar att de som ansöker om kortet har ett sådant giltigt beslut som förutsetts för att få
kortet, samt sparar ansökningsuppgifterna i systemet

• Olika arbetsgrupper kan grundas för att stöda utvecklingsarbetet (t.ex. neuropsykiatrisk
arbetsgrupp, som grundades i augusti 2018)

• Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan personer med funktionshinder, 
handikapporganisationer, Fpa och tjänsteproducenter inom olika branscher



Varför behövs kortet?

• Kortet ökar delaktighet och möjlighet till fri rörlighet i EU för personer med 
funktionshinder. 

• Genom att kortet är enhetligt i alla länder kan personer med 
funktionshinder lätt och smidigt bestyrka eller visa sitt funktionshinder eller 
sitt behov av assistenthjälp vid t.ex. resor med offentliga färdmedel, 
användande av olika tjänster och deltagande i olika evenemang. 

• Fungerar som ett hjälpmedel för tjänsteleverantörer inom idrotts-, kultur-
och motionsbranscherna och inom andra fritidsaktiviteter, och möjliggör 
utveckling av kundtjänster samt ger positiv synlighet 

• Funktionskortet är frivilligt och ger inga sociala förmåner.



Hur ser kortet ut? • Kortet är lika stort som ett kreditkort 

• Kortet är försett med fotografi, namn och 
födelsedatum, ett hologram och ett serienummer

• Vissa kort har märkts med bokstaven A. Det innebär 
att kortägaren kan behöva ha en assistent eller 
stödperson med sig

• Kortet är lätt att känna igen också på p.g.a. sin 
punktskrift  

• Kortet gäller fram till år 2028

• Kortet kan inte användas som identitetsbevis



Symbolerna och QR-koden 
hjälper vid kundtjänst 

• På baksidan av kortet kan användaren välja olika 
symboler som hjälper till att förklara 
användarens behov av stöd

• Man kan också välja att lägga till en QR-kod med 
information om kortägarens specialbehov. 
Koden kan avläsas t.ex. med olika mobila 
apparater och enheter. 

http://www.vammaiskortti.fi/


Kriterier för att få kortet

• Fpa:s handikappbidrag för personer under 16 år

• Fpa:s handikappbidrag för personer över 16 år

• Vårdbidrag för personer som får Fpa:s pension

• Beslut om tolkningstjänst för personer med hörselnedsättning (A)

• Beslut om tolkningstjänst för personer med hörsel- och synnedsättning (A)

• Beslut om tolkningstjänst för personer med talskada (A)

• Avtal om närståendevård (Funktionshinderkortet är avsett för personen som får närvård) (A)

• Beslut om färdtjänst enligt handikappservicelagen

• Beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (s.k. beslut om färdtjänst)

• Beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (s.k. beslut om färdtjänst)

• Beslut om serviceboende i enlighet med handikappservicelagen (A)

• Beslut om personlig assistans i enlighet  med handikappservicelagen(A)

• Beslut om dagverksamhet

• Beslut i enlighet med Specialomsorgsprogram och tjänster som baserar sig på det (A)

• Synskadekort (A)

= ca 300 000 personer av vilka ca 80 000 personer har möjlighet till A-märkning

Under 
testperioden 

2018-2020



Kriterier för att få kortet 

Kortet fås på basen av 
en personlig anmälan 
om behov av kortet

Antalet potentiella 
kortanvändare eller A-
märkningar är svårt att 
bedöma 

Endast en liten mängd 
människor, t.ex. 
personer som får Fpa:s 
högsta 
Handikappbidrag kan få 
kortet 

Exakt vetskap om 
antalet potentiella 
kortanvändare 

Man får kortet på 
basen av vissa redan 
existerande beslut

Med vissa beslut får 
man A-märkning på 
kortet 

Antalet potentiella 
kortanvändare kan 
bedömas

Kriterierna för att få 
kortet utvecklas 
kontinuerligt    



Hur ansöker man om kortet?

• 2 faser 

1. Inled ansökan med att fylla i Fpa:s blankett för ansökan om 
Funktionshinderkortet och bifoga de bilagor som krävs 

2. Komplettera ansökan och betala kortet (10 €) på nätet

Du behöver en e-postadress och ett ansiktsfotografi i elektronisk form. Du kan 
också ge en fullmakt till någon annan att sköta ärendet för din del. 

• Närmare instruktioner:

http://www.vammaiskortti.fi/sv/

http://www.vammaiskortti.fi/sv/


Positiva upplevelser 
• Tack för bra service. Jag fick kortet inom två veckor. 

• Jag “testade” kortet i Danmark och det funkade fint. 

• En jättebehövlig grej! Fint! 

• Fint att det finns ett sådant här kort. 

• Vi har tills vidare varit nöjda med kortet då man inte är tvungen att förklara diverse diagnoser och orsaker till 
behov av hjälp. 

• Vi har använt kortet en gång på Borgbacken p.g.a. av assistentarmbandet och allt fungerade perfekt. Speciellt 
skönt är det att man slipper visa upp privat information om personen som har en funktionsnedsättning till 
kundtjänstpersonal eller någon annan heller. 

• Vi har använt kortet vid biobesök och på sommarteatrar. Det finns folk som inte alls har hört om 
Funktionshinderkortet och då har jag berättat mera om hur det fungerar. Fint att man inte längre behöver ha 
med sig ett läkarintyg i format A4. 

• pummilla l Nu är det trevligare som assistent att gå på bio eller simma. Nu får vare sig jag själv eller kassatanten 
en känsla av att jag liksom bara slinker in utan att betala.  

• Det var också lätt att ansöka om kortet och det kom snabbt fram, också Fpa-delen gick snabbt. Vi har redan 
besökt många ställen där man kan använda kortet 

• Efter att jag skickat in ansökningspappren till Fpa fick jag länken jättesnabbt i min e-post. Det gick jättefint att 
ansöka om kortet på en smarttelefon, då man samtidigt också kunde bifoga fotografiet till kortet. Betalningen på 
10 euro fixade sig också lätt med hjälp av bankkoderna. 



Ämne / utmaning Feedback Möjlig lösning? 

BEHOVET AV E-
POSTADRESS OCH 
NÄRKODER 

Ansökning av EU:s Funktionshinderkort är i dagens läge besvärligt. Det borde gå att ansöka om 
kortet också muntligt. Alla har inte heller en egen e-postadress eller någon bekant som har en e-
postadress. Synskadade och äldre personer har ingen möjlighet att ansöka om kortet själv. Fpa 
måste nog ställa upp och hjälpa och göra ansökan lättare.

Nu borde nog planerarna tänka om. Många personer med funktionshinder använder inte nätet. 
Bara det att kortet kan skaffas endast via e-post visar att planeringen har varit bristfällig. De olika 
organisationerna har ingen möjlighet att hjälpa personer som inte använder nätet att skaffa kortet 
så länge det nuvarande e-posttvånget gäller. 

KRITERIERNA, A-
MÄRKNING OCH DE 
SOM BLIR UTANFÖR  

Vi har inte ansökt om kortet eftersom vi inte får A-märkning trots att vårt barn nog behöver 
assistent precis över allt. Vi har inget närvårdaravtal tills vidare. Jag vet inte vilken nytta vi skulle få 
av kortet utan A-märkningen. 

BIFOGANDE AV 
FOTOGRAFIET SJÄLV 
PÅ KORTET

Kortansökan var lätt att göra förutom konverteringen av fotografiet till elektronisk form. 

KORTANSÖKAN 
UPPLEVS SOM 
BESVÄRLIGT

Varför har man gjort hela grejen så svår. 
Det är alltför svårt att ansöka. 

SYSTEMET MED E-
POSTADRESSEN 
UPPLEVS SOM 
BESVÄRLIGT 

Jag tycker nog att det är dumt att man måste skapa en helt ny e-postadress för detta. Jag har själv 
två barn, det ena barnet fick redan sitt kort, men det är mycket möjligt att det andra barnet blir 
utan då ansökan kräver så mycket. 
Vi har alldeles tillräckligt att göra som det är och behöver inte den här besvärliga proceduren. 
Numera motiverar man det ena och det andra med dataskydd… 

Den vanligaste feedbacken i syfte att förbättra tjänsten 



Stödtrupper för 
Funktionshinderkortet sökes 

• Skulle din organisation eller någon annan organisation eller aktör som du 
känner kunde komma med i Funktionshinderkortets stödtrupper?

• Stödtrupperna får stöd från Funktionshinderkortets byrå som bl.a. förser 
trupperna med färdigt material för lokalt verkställande av 
Funktionshinderkortet. Stödgrupperna kan till exempel :
• Informera och berätta om EU:s Funktionshinderkort inom sitt eget område 
• Rekrytera nya besöksmål för Funktionhinderkortet

• Hjälper vid behov personer som ansöker om Funktioshinderkortet med 
ansökningsprocessen



Vi söker nya tjänster och besöksmål för 
Funktionshinderkortet 

• Känner du till en tjänst eller ett besöksmål som du tycker att kunde 
passa bra för Funktionshinderkortet? 

• Ge förslag på tjänster eller besöksmål genom att skicka e-post på 
adressen vammaiskortti@kvps.fi

mailto:vammaiskortti@kvps.fi


Funktionshinderkortets byrå 

Kundtjänst:
0800-122533
vardagar må-ti kl. 9-12 och on kl. 12-15
http://www.vammaiskortti.fi/sv/
vammaiskortti@kvps.fi

Facebook / Instagram / Twitter / YouTube
#vammaiskortti

http://www.vammaiskortti.fi/sv/
mailto:vammaiskortti@kvps.fi

