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Hvad er kørslens grundlag.
Sundhedslovens § 170.
Hvilken kørsel er omfattet af fribefordringen.
Kørsel til læge og speciallæge udenfor Regional regi.
Hvad er formålet ved fribefordring.
Formålet er, at sikre befordring til og fra almen læge samt nærmeste speciallæge til borger
der modtager social pension.
Hvem er berettiget til fribefordring.
Borger (gruppe 1 sikrede), der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand er
afskåret fra at benytte offentligt transportmiddel, herunder flextur.
En borger, der kan benytte offentlig transportmiddel herunder flextur eller har egen bil, har
således ikke ret til fribefordring.
Der bevilliges heller ikke fribefordring til borger, hvis ægtefælle har egen bil.
Der bevilliges ikke fribefordring i de tilfælde, hvor transport med taxa alene er nødvendig
pga. manglende adgang til offentligt transportmiddel.
Visitering af kørselsberettigede personer:
Ved første henvendelse skal der udfyldes et ansøgningsskema, som fås ved henvendelse
til visitationen Social og Sundhed, tlf. 99 70 6348 eller på Morsø Kommunes hjemmeside.
Den enkelte borgers kørsels- og transportbehov vil blive behandlet individuelt. Derefter
træffes der en skriftlig afgørelse vedr. fribefordring, som du vil modtage via din Epost/post.
Du skal forvente, at det kan tage op til 3 uger, at behandle din ansøgning, ved særlige
udredninger, kan der påregnes yderligere sagsbehandlingstid.

Henvendelse:
Når borger er visiteret til fribefordring, skal vedkommende selv rette henvendelse til
Nordjyllands Trafikselskab. NT senest kl. 13.00 dagen før på tlf. 70 20 83 33
Følgende oplyses:
Cpr nr. lægens/speciallægens navn samt den aftalte dato og tid. Pensionisten skal oplyse,
om der kan benyttes almindelig bil, eller det skal være en høj/lav eller lift/transport.
Det skal ligeledes oplyses, om der er behov for at medbring hjælpemiddel f.eks. rollator
eller kørerstol. Er der behov for hjælp/ledsagelse i forbindelse med lægebesøget,
meddeles dette også ved bestillingen.
Det vil ikke altid være den samme chauffør der henter og bringer
Befordring ydes til:
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Der ydes kun befordring til egen læge eller nærmeste speciallæge.
Er borger på forhånd visiteret til omsorgstandpleje gælder visiteringen ligeledes til
fribefordringen.
Der ydes ikke befordring til:
Fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger og fodterapeuter, bandagist m.v.

VIGTIGT!
Borgeren skal være klar til at køre når vognen kommer, altså sidde med overtøj på,
klar til at gå ud i bilen.
De bedes venligst huske at meddele eventuel flytning til Nordjyllands Trafikselskab,
da der elleres er risiko for, at vente forgæves.
Eventuel Taxakørsel i forbindelse med manglende flytte meddeles vil være for egen
regning.

Kørsel til sygehus.
Ved kørsel til indlæggelse/ambulant behandling på Sygehus rettes henvendelse til
kørselskontoret på sygehus Thy-Mors på tlf. 96 64 80 30.
Åbningstid mandag- fredag fra kl. 08.00- 12.00
Bestilling skal ske senest kl. 13.00 dagen før kørsel og tidligst 14 dage før.

Klage
Patientklagenævn
Frederiksborggade 15 2.sal
1360 København K
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