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Forbeholdt Kommunen

Dato:

Vesthimmerlands Kommune
på borger.dk: Postkassen Ældre,
Hjemmehjælp og sygepleje

Sagsnr.:

Ansøgning om befordring til egen læge eller
nærmeste speciallæge efter § 170 i sundhedsloven

Ansøger
Navn
Cpr. nummer:
Adresse
Telefonnummer:
Der ansøges om befordring til egen læge og/eller speciallæge
Egen Læge
Adresse:
Speciallæge
Adresse:
Hvilke helbredsmæssige begrænsninger ligger til grund for ansøgningen:

Midlertidig helbredstilstand

Varig helbredstilstand

Transportmuligheder:
Har du en bil
Har du et el-køretøj
Har du gyldigt kørekort

ja

Nej

ja

Nej

ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Anvender du hjælpemidler?
Stok/stokke
Rollator
Andet :

Kørestol
Gangstativ el. lign.

Transport behov
Har du behov for at medbringe hjælpemidler
Hvilke hjælpemidler
Har du behov for hjælp til og fra gadedør af chauffør
Har du behov for at medbringe ledsager
Hvorfor kan offentligt transportmiddel ikke anvendes :

Hvorfor kan du ikke selv transportere dig til læge/speciallæge?

Side 1 af 2

VEND»

Samtykkeerklæring

(Sæt kryds i et af felterne)

Jeg giver hermed mit samtykke til, at kommunen kan indhente yderligere oplysninger om mine
helbredsforhold, når dette har betydning for kommunens behandling af min ansøgning.
Jeg ønsker ikke at give kommunen mit samtykke til at indhente yderligere oplysninger. Jeg er
indforstået med, at min ansøgning dermed behandles på basis af de her foreliggende
oplysninger.
Jeg bekræfter herved ovenstående oplysninger og er indforstået med, at jeg har pligt til orientere om
ændringer i forhold, der kan have betydning for afgørelsen
Dato

Underskrift

Orientering om Kørsel / befordringsgodtgørelse
Lovgrundlag
Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1206 af 19/09/ 2016
I medfør af § 170 & § 173 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24/09/2016.
Hvad kan der ydes befordringsgodtgørelse eller kørsel til?
 Nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge.
 Nødvendig befordring til og fra speciallæge, under forudsætning af at der foreligger en
henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge.
 Der kan kun ydes befordring til den speciallæge, der bor nærmest borgeren, og er denne
forhindret, ydes godtgørelse til den nærmeste, der ikke er forhindret. Vælges der en
speciallæge med fjernere bopæl, ydes kun godtgørelse svarende til nærmest boende.
Hvem kan være berettiget til befordringsgodtgørelse?
Borgere der:
 Modtager pension efter de sociale pensionslove.
 Er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune.
 Er i sygesikringsgruppe 1.
 Når udgiften med billigst forsvarlige transportmiddel overstiger 25 kr. i alt til og fra
behandlingssted
 Ikke modtager pension efter de sociale pensionslove, men hvor nærmesete speciallæge der
kan behandle lidelsen, ligger længere væk end 50 km.
Hvad er befordringsgodtgørelse?
Befordringsgodtgørelse er en godtgørelse, der ydes ved kørsel til praktiserende læge eller nærmeste
speciallæge, der yder behandling for regionrådets regning efter sundhedsloven.
Der udbetales befordringsgodtgørelse til, det efter forholdene billigst forsvarlige transportmiddel.

Hvem kan være berettiget til kørsel?
Borgere der:
 Modtager pension efter de sociale pensionslove.
 Er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune.
 Er i sygesikringsgruppe 1.
 Hvor ens helbredsmæssige tilstand gør, at man ikke selv kan befordre sig til læge, enten ved
at gå, cykle, anvende el- køretøj, køre i bil eller benytte offentlig transport, herunder flextur.
 Har ansøgt om befordring og er bevilliget gennem kommunen.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands kommunes Kørselskontor på tlf. 51
58 38 22, hverdage mellem kl. 8.00-12.00.
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