Befordringsordninger
Sådan er reglerne for
befordring og refusion
i Morsø Kommune

Læs om reglerne for:
- Fribefordring til egen læge og nærmeste speciallæge, side 3
- Refusion af befordring til privatpraktiserende speciallæge, som
har overenskomst med sygesikringen, side 4
- Befordring til sygehus, side 5
- Befordring til specialiseret genoptræning på sygehus, side 6
- Befordring til genoptræning på Sundhedscenter Limfjorden efter
sygehusindlæggelse, side 6
- Befordring til bandagist, side 7
- Befordring til Høreklinikken på Aalborg Universitetshospital,
Thisted, side 7
- Befordring til Institut for Syn & Hørelse, Aalborg, side 8
- Befordring til daghjem, side 8
- Undervisning ved Kommunikationscentret i Thisted, side 9
- Befordring til omsorgsklubber, side 9
- DSB-handicaphjælp, side 10
- Arriva-handicaphjælp, side 10
- Befordring til specialtandpleje, side 11
- Befordring til omsorgstandpleje, side 11
- Flexhandicap, side 12
- Flextur, side 13

- Plustur, side 15
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Målgruppe
Pensionister (gruppe 1-sikrede), der ikke kan benytte
offentlige transportmidler (herunder også flextaxa) og
som ikke har egen bil, kan få fribefordring til egen læge
og nærmeste speciallæger.
Regler
Fribefordring kan tildeles efter en individuel vurdering
via Morsø Kommunes visitation på baggrund af oplysninger om helbredsforhold, jf. Sundhedslovens § 170.
Der ydes ikke fribefordring til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, fodterapeut eller bandagist.
Sådan gør du
Du skal udfylde et ansøgningsskema med oplysninger om
dit helbred og indsende det til Morsø Kommunes visitation.
Du kan få ansøgningsskemaet udleveret ved henvendelse
til Visitationen på tlf.nr. 99 70 63 48, alle hverdage fra kl.
8.00 – 15.00, i Morsø Kommunes reception eller via kommunens hjemmeside (link: https://www.mors.dk/borger/
veje-transport-og-koersel/koerselsmuligheder - find skemaet under ’Har du brug for kørsel til læge?’)
Ved bevilling af fribefordring kan kørsel bestilles direkte
ved Nordjyllands Trafikselskab på tlf.nr. 70 20 83 33.
Kørsel skal bestilles senest kl. 13.00 dagen før den ønskede tur.
Ved pludselig opstået behov kan akutkørsel bestilles på
tlf.nr. 70 20 83 33.
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Målgruppe
Alle gr. 1-sikrede har adgang til befordring til speciallæger, som har overenskomst med sygesikringen.
Regler
For pensionister gælder det, at prisen skal overstige kr.
25.
For øvrige gælder det, at der kan gives refusion svarende
til billigste offentlige transport til nærmeste speciallæge.
Dog skal afstanden være over 50 km og udgiften over kr.
60.
Nærmeste speciallæge defineres ud fra den speciallæge,
som kan udføre den pågældende behandling. Vælger du
en speciallæge, som ikke er den nærmeste, kan du kun få
refusion, som svarer til udgiften til nærmeste speciallæge.
Sådan gør du
Ønsker du at søge om refusion for befordring til speciallæge, skal du indsende/medbringe dokumentation fra
speciallægen med påtegning om fremmøde.
Ansøgning kan ske pr. mail til borgerservice@morsoe.dk,
pr. post til Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors eller ved indlevering til Borgerservice.
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Målgruppe
Personer, der på grund af deres helbred ikke kan benytte offentlig transport.
Regler

Du har ret til at blive kørt, hvis du ikke kan benytte offentlig transport på grund af dit helbred, og du opfylder et af disse krav:
·
Du modtager pension
·
Din bopæl er mere end 50 km fra det hospital, du
er blevet indkaldt til
·
Du er i et behandlingsforløb, og som et led i forløbet bliver du indkaldt til ambulant behandling
·
Du er indlagt, og hospitalet sender dig hjem på
lægeordineret orlov
Retten til at blive kørt gælder mellem din bopælsadresse og hospitalet.
Det er hospitalet, der vurderer din ret til kørsel.
Sådan gør du
Hvis du ønsker at søge om bevilling til kørsel, skal du
kontakte Kontoret for Patientbefordring på tlf.nr. 97 64
80 30.
Du kan søge tidligst 14 dage før din aftale på hospitalet, ligesom det senest skal ske 5 dage før behandlingen.
Yderligere information
Vi henviser til yderligere information på linket her:
https://rn.dk/patientbefordring
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Information om ordningen
Ønsker du at vide mere om reglerne for befordring til
specialiseret genoptræning på sygehus, kan du kontakte
Kørselskontoret på tlf.nr. 97 64 80 30 eller på mail
kk@rn.dk.

Målgruppe
Borgere, der er henvist til genoptræning på Sundhedscenter Limfjorden efter sygehusindlæggelser.
Regler
Personer, som modtager pension efter de sociale love: Er
din udgift til befordring i alt over 25 kr. pr. træningsbesøg, er du berettiget til befordringsgodtgørelse.
Øvrige: Er afstanden til træningsstedet over 50 km, og er
udgiften til befordring mere end i alt 60 kr. pr. træningsbesøg, er du berettiget til befordringsgodtgørelse.
Sådan gør du
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Målgruppe
Borger, der i forbindelse med ansøgning, afprøvning og
tilpasning har tid hos bandagist.
Regler
Du kan få refusion for kørsel svarende til billigste offentlige transportmiddel.
Du kan dog kun få refusion svarende til afstanden til det
sted, hvor udlevering af hjælpemidlet efter kommunens
sædvanlige praksis ville have fundet sted.
Det er et krav, at du ved ansøgning om refusion vedlægger dokumentation for fremmøde hos bandagist.
Sådan gør du
Du skal selv arrangere kørsel. NT-Handicapkørsel kan
eventuelt benyttes.

Information om ordningen
Har du brug for kørsel til Høreklinikken på Aalborg Universitetshospital, Thisted, skal du henvende dig hospitalets kørselskontor på tlf.nr. 97 64 80 30. Der er telefontid
på hverdage mellem kl. 8 og 12.
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Målgruppe
Borgere, der i forbindelse med ansøgning, afprøvning og
tilpasning har tid hos Institut for Syn & Hørelse i Aalborg.

Regler
Du kan få refusion for kørsel svarende til billigste offentlige transportmiddel. Det er et krav, at du ved ansøgning
om refusion vedlægger dokumentation for fremmøde hos
Institut for Syn & Hørelse.
Sådan gør du
Du skal selv arrangere kørsel. NT-Handicapkørsel kan
eventuelt benyttes.

Målgruppe
De, som er bevilget ophold i daghjem og ikke kan transporteres af andre.
Regler
Behov for kørsel aftales ved henvendelse om tilbud om
daghjemsophold.
Bevilges efter aftale med personalet i daghjemmet.
Egenbetaling: 35 kr. tur-retur.
Eventuelle ændringer af kørselsaftale skal ske ved henvendelse til daghjem på hverdage mellem kl. 8.00 og
14.00 på tlf.nr. 99 70 63 91.
Sådan gør du
Kontakt personalet i daghjemmet.
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Målgruppe
Voksne med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder, erhvervet hjerneskade, hørevanskeligheder/høreapparat,
sindslidelser og generelle indlæringsvanskeligheder.
Regler
Kommunikationscenter Thisted afgør, om man er berettiget
til taxakørsel til og fra undervisning. Bestilling foretages af
Kommunikationscenter Thisted og er uden udgift for deltageren.
Sådan gør du
Kontakt Kommunikationscenter Thisted på tlf.nr. 99 17 17 25.

Målgruppe
Pensionister, der på grund af deres fysiske eller psykiske
tilstand er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler,
herunder Flextur.
Regler
Egenbetaling: kr. 35 tur/retur.
En pensionist, der kan benytte offentlig transport, har egen
bil eller hvis ægtefælle har egen bil, har ikke ret til befordring til omsorgsklub.
Der bevilges ikke befordring i de tilfælde, hvor transport
med taxa alene er nødvendig pga. manglende adgang til
offentlig transport.
Sådan gør du
Du skal udfylde og sende ansøgningsskema til Visitationen,
Morsø Kommune. Ansøgningsskemaet udleveres ved henvendelse til den ansvarlige for omsorgsklubben.
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Information om ordningen
Handicapservice er en ekstra, personlig hjælp til
handicappede.
Der kan bestilles handicapservice ved at udfylde formular
på DSBs hjemmeside – link: https://www.dsb.dk/findprodukter-og-services/handicapservice-i-dsb/bestilhandicapservice/ - eller ringe senest 12 timer før, døgnet
rundt, til DSBs kundeservice på tlf.nr. 70 13 14 19.
Læs mere om DSB-handicaphjælp på linket her: https://
www.dsb.dk/find-produkter-og-services/handicapservice
-i-dsb/

Information om ordningen
Der kan bestilles handicapservice ved at kontakte Arrivas
kundeservice på tlf.nr. 70 27 74 82.
Der er telefontid alle dage fra kl. 6.00 til 24.00.
Læs mere om Arriva-handicaphjælp på linket her: https://
arriva.dk/kundeservice/handicapservice
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Information om ordningen
Der er ikke mulighed for at søge om hjælp til eller refusion
af befordring til specialtandpleje.

Målgruppe
Pensionister (gruppe 1-sikrede), der ikke kan benytte offentlige transportmidler (herunder også flextaxa), og som
ikke har egen bil, kan få fribefordring til omsorgstandpleje.
Regler
Fribefordring kan tildeles af Morsø Kommune efter en individuel vurdering på baggrund af oplysninger om helbredsforhold.
Det koster 510 kr. om året (2017) at deltage i omsorgstandplejen. Beløbet dækker al behandling og opkræves én
gang årligt.
Sådan gør du
Du/henvisende kontaktperson skal udfylde et ansøgningsskema med oplysninger om helbred og indsende det til
Morsø Kommune, Social og Sundhed.
Du kan finde ansøgningsskemaet på Morsø Kommunes
hjemmeside: https://www.mors.dk/borger/pleje-pensionog-hjaelpemidler/omsorgstandplejen.
Ved bevilling af fribefordring kan kørsel bestilles direkte
ved Nordjyllands Trafikselskab på tlf.nr. 70 20 83 33.
Kørsel skal bestilles senest kl. 13.00 dagen før den ønskede tur.
Ved pludselig opstået behov kan akutkørsel bestilles på
tlf.nr. 70 20 83 33.
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Kort om ordningen
Flexhandicap er et tilbud om kollektiv trafik til dig med et
fysisk handicap, hvor du bliver transporteret med taxa eller handicapvenlige liftbusser fra din gadedør til adresser i
hele Region Nordjylland eller Region Midtjylland.
Flexhandicap omfatter kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer, lægebesøg mv.
og kan benyttes alle ugens dage, hele døgnet.
Flexhandicap samkørselsordning, hvor ruten er den kortest
mulige i forhold til, hvem der har bestilt kørsel. I praksis
betyder det, at der kan være flere end dig med i bilen, og
at turen derfor typisk bliver lidt længere, end hvis du kørte
egen bil.
Det er din bopælskommune, som skal visitere (godkende)
dig til Flexhandicap.
Målgruppe
Du skal opfylde følgende kriterier:
·
Være svært bevægelseshæmmet (også med støtte af
ganghjælpemiddel) og/eller
·
Stærkt svagsynet eller blind
·
Være bevilget et ganghjælpemiddel af kommunen
·
Være fyldt 18 år
·
Skal som hovedregel have et varigt handicap
(længere end 12 måneder)
·
Skal visiteres af bopælskommunen
Regler
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Ture kan bestilles tidligst 14 dage inden afhentning og senest to timer før den ønskede afhentning.
Der kan bestilles flexture via app’en ’Flextrafik’, på
www.NT.flextrafik.dk eller på tlf.nr. 99 34 11 34.

Sådan gør du
Du kan ansøge om at blive visiteret til Flexhandicapkørsel
ved at hente ansøgningsskema på Morsø Kommunes
hjemmeside på linket her: https://www.mors.dk/borger/
veje-transport-og-koersel/koerselsmuligheder. Ansøgningsskemaet sendes til Morsø Kommune, Visitationen.
Ansøgningsskemaet kan også rekvireres ved personlig
henvendelse til Visitationen.
Yderligere information
Læs mere om Flexhandicap på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside på linket her: https://
www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Flextrafik/
Flexhandicap

Kort om ordningen
Flextur er et tilbud fra NT (Nordjyllands Trafikselskab) og
et alternativ til taxa- og buskørsel.
Flextur er en samkørselsordning, hvor ruten er den kortest mulige i forhold til, hvem der har bestilt kørsel. I
praksis betyder det, at der kan være flere end dig med i
bilen, og at turen derfor typisk bliver lidt længere, end
hvis du kørte egen bil.
Prisen for Flextur afregnes pr. kilometer – dog altid med
en minimumpris.
Se gældende takster på næste side (kilde: nordjyllandstrafikselskab.dk, januar 2018).
Målgruppe
Alle kan bestille en Flextur.
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Regler
Ture kan bestilles op til 14 dage før og senest to timer før afgang.
Betaling sker igennem app’en eller på hjemmesiden. Bestiller du
over telefonen, betales turen kontant ved turens start – der kan ikke
betales med kort til chaufføren.
Der køres fra adresse til adresse, og du skal derfor være klar ved
kantstenen ved afhentning.
Det er et krav, at startadressen ligger i Region Nordjylland, og at
slutadressen ligger i enten Region Nordjylland eller Region Midtjylland. Flextur kan benyttes alle ugens dage mellem kl. 06.00 og
23.00.
Sådan gør du
Der kan bestilles flexture via app’en ’Flextrafik’, på
www.NT.flextrafik.dk eller på tlf.nr. 99 34 11 34.
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Kort om ordningen
Plustur er Flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen eller toget ikke kører hele vejen. Du bliver kørt mellem
startadresse og stoppested eller mellem stoppested og slutadresse.
Plustur er en samkørselsordning, hvilket betyder, at der kan
være flere med i vognen, og at turen ofte vil være længere
end den direkte vej fra A til B.
Prisen for en Plustur er 22 kr. pr. person (kilde: nordjyllandstrafikselskab, januar 2018).
Målgruppe
Alle kan bestille en Plustur.
Regler

Ture kan bestilles op til 14 dage før og senest to timer før afgang.
Plustur kan kun benyttes, hvis den kører i forbindelse med bus
eller tog. Du vil derfor aldrig få tilbudt en
Plustur til at køre dig hele vejen på din rejse.
Sådan gør du
Du bliver kun tilbudt en Plustur, hvis den er en mulighed som
en del af en samlet rejse via rejseplanen.dk. Hvis Plustur er en
mulighed i forbindelse med rejsen, vil den fremgå som en del
af den fremsøgte rejse, og du kan herefter bestille den på bestillingsportalen.
Vær opmærksom på, at du kun betaler for Plusturen og ikke
hele rejsen, når du bestiller via bestillingsportalen.
Når turen er bestilt, modtager du en ordrebekræftelse med et
afhentningstidspunkt. Dette tidspunkt kan variere med 15 minutter, men du vil aldrig opleve at blive hentet senere, end din
eventuelle forbindelse til anden kollektiv trafik tillader det.
Betaling af Plustur sker med betalingskort ved bestilling.
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ÅBNINGSTIDER
Mandag - Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag - Søndag

10.00 - 15.00
10.00 - 12.00
10.00 - 17.00
10.00 - 13.00
Lukket

TELEFONTIDER
Mandag - Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag - Søndag

08.00 - 16.00
08.00 - 12.00
08.00 - 17.00
08.00 - 14.00
Lukket

Besøg også Morsø Kommunes hjemmeside på:

www.morsoe.dk
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