Regler for gratis kørsel til læge

Information om gratis kørsel af pensionister
til praktiserende læger og speciallæger
Retningslinier for gratis kørsel
til læge/speciallæge
Ifølge Sundhedsloven skal kommunen yde tilskud til gratis kørsel
til læge/speciallæge efter nærmere fastsatte regler.
Hvem er berettiget til gratis
kørsel?
Som pensionist er du berettiget
til gratis kørsel, hvis du er med i
sygesikringsgruppe 1 og ikke selv
har mulighed for at klare transporteren, den dag du skal til læge.
Det vil sige, at du ikke kan gå eller cykle til lægen/speciallægen
på grund af eksempelvis smerter
eller svimmelhed, og af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte
offentlige transportmidler.
Hvis du kan benytte offentligt
transportmiddel, er du ikke berettiget til taxakørsel, men du har mulighed for at få dine omkostninger
refunderet såfremt de overstiger
42 kr.
Du kan ikke få bevilget gratis kørsel i de tilfælde, hvor transport
med taxa alene er nødvendig, fordi
du ikke har adgang til et offentligt
transportmiddel.

Hjørring Kommunes Kørselskontor
Tlf. 72 33 33 00, mandag til fredag kl. 9 - 12
Visitering af kørselsberettigede
personer samt bestilling af kørsel
For at blive visiteret til kørselsordningen skal du udfylde et ansøgningsskema, som derefter
returneres til Kørselskontoret.
Ansøgningsskemaet findes på
Hjørring kommunes hjemmeside,
eller du kan få det ved henvendelse
til Borgerservice.
Når Kørselskontoret har modtaget
din ansøgning, vil du få besked,
om du er berettiget til kørsel eller
ikke.
Hvis du har modtaget brev om,
at du er bevilget kørsel, kan du
herefter kontakte Kørselskontoret, når du har brug for en taxa.
Gerne senest dagen før, du skal afsted.
Hjørring Kommunes Kørselskontor har tlf. nr. 72 33 33 00 og
telefontid fra kl. 9.00 til 12.00.
Når du bestiller kørsel, skal du
oplyse:
•
•

Dit cpr. nr.
Lægens/speciallægens navn.

•
•
•

•

Hvornår du har en tid hos 		
lægen.
Om du evt. har brug for en
alm. taxi eller lifttransport.
Om du har behov for at medbringe et hjælpemiddel, f.eks.
rollator eller kørestol.
Om du har behov for hjælp/
ledsagelse i forbindelse med
lægebesøget.

Du kan bestille gratis kørsel til:
•
•
•

•

Egen læge.
Behandling hos nærmeste
speciallæge efter henvisning.
Undersøgelse eller behandling hos nærmeste øjenlæge
(uden henvisning).
Undersøgelse eller behandling hos nærmeste øre-næsehals læge (uden henvisning).

Du kan ikke bestille gratis kørsel til:
•
•
•
•
•

Fysioterapeuter
Kiropraktorer
Tandlæger
Fodterapeuter
Optikere

Hjørring kommune har en aftale
med Nordjyllands Trafikselskab
om fribefordring af pensionister
til læge og speciallæge
Da det er en samordnet kørsel, skal
du forvente at køre sammen med
andre borgere, ligesom køreturen
kan blive lidt længere.
Vær opmærksom på:
Du skal være klar, når vognen
kommer – det vil sige, at du har
overtøjet på og er klar til at gå ud i
bilen. Vær forberedt på, at du af og
til skal vente lidt på bilen.
Akut kørsel til læge
Skulle du få brug for akut lægekørsel uden for Kørselskontorets
telefontid, skal du selv bestille og
betale for kørslen. Du kan efterfølgende få udgiften refunderet ved
at sende dokumentation for lægebesøg og kørselsudgift til kommunen.
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