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Ansøgning om kørsel til læge og speciallæge
efter Sundhedslovens § 170

1. Ansøger
Navn

Personnummer

Adresse

Modtager du pension?

☐

Ja

Telefonnummer

☐

Nej

Hvilken sygesikringsgruppe tilhører du?

Gruppe 1

☐

Gruppe 2

☐

2. Hvor skal du hen?
Lægens/speciallægens navn og adresse

3. Bruger du hjælpemidler? (sæt X)
Rollator

Ja

☐

Nej

☐

Kørestol

Ja

☐

Nej

☐

4. Brug af transportmidler (sæt X)
Kan du stige på/af bus?

Ja

☐

Nej

☐

Kan du stige på/af tog?

Er du i stand til selv at køre bil, eller kan du få nogen til at køre dig?

Ja

☐

Nej

Ja

☐

Nej

☐

☐

5. Helbredsforhold
Hvilke helbredsforhold gør, at du søger om kørsel til læge/speciallæge, (svært synshandicap, demens, gangbesvær m.v.)?

Er du gangbesværet?
☐ 0-150 meter

Ja

☐

Nej

☐ 150-300 meter

☐ Hvis ja – X af nedenfor hvor mange meter du kan gå
☐ 300-600 meter

Er din helbredstilstand varig eller midlertidig (sæt X)
Fra (dag/md/år)

Varig

☐

☐ 600-1200 meter
Midlertidig

☐

☐ 1200-2400 meter

Hvis midlertidig – skriv perioden nedenfor

Til (dag/md/år)

6. Samtykkeerklæring og underskrift
Jeg giver hermed samtykke til, at kommunen kan indhente oplysninger om mine helbredsforhold, når dette har betydning for
kommunens behandling af min ansøgning. Oplysningerne kan indhentes hos de myndigheder/sygehuse/læger, der er anført ovenfor.
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.

________________________________________________________________________________________
Dato og underskrift

Uddrag af Sundhedsloven
Befordring og befordringsgodtgørelse

§ 170. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende
læge til personer, der er omfattet af § 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for
regionens regning efter denne lov.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer for nødvendig befordring
til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment
praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. § 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den
speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Ministeren
for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til personer omfattet af 1. pkt.
samt til personer omfattet af § 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og
fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge til personer, der er omfattet af § 59, stk. 1, hvis
behandlingen finder sted for regionens regning efter denne lov.

§ 173. Befordring, for hvilken der ydes godtgørelse efter § 170, skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige
befordringsmiddel og ydes kun, når befordringsudgiften til behandlingsstedet overstiger en af ministeren for sundhed og
forebyggelse fastsat grænse.
Stk. 2. Befordring, for hvilken der ydes godtgørelse efter §§ 171 og 172 skal ske med det efter forholdene billigste
forsvarlige befordringsmiddel og ydes kun, når befordringsudgiften eller afstanden til behandlingsstedet overstiger en af
ministeren for sundhed og forebyggelse fastsat grænse.
Stk. 3. Nærmere regler om ydelse af befordring og befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter
i forbindelse hermed fastsættes af ministeren for sundhed og forebyggelse.
Stk. 4. Når der anmodes om befordring eller befordringsgodtgørelse efter §§ 170 og 171 fra et midlertidigt opholdssted,
kan befordring eller befordringsgodtgørelse ved hjemtransport kun forlanges tilbage til det midlertidige opholdssted,
medmindre andet følger af aftaler eller af traktatlige forpligtelser.

Uddrag af bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter
sundhedsloven
§ 4. Personer, der modtager pension efter de sociale pensionslove, har ret til godtgørelse for befordring til og fra alment
praktiserende læge.
§ 5. Personer, der modtager pension efter de sociale pensionslove, har ret til godtgørelse for befordring til og fra
speciallæge, hvis personen er henvist dertil af en alment praktiserende læge eller speciallæge, samt uden sådan
henvisning ved besøg hos speciallæge i oftalmologi (øjensygdomme) eller speciallæge i oto-rhino-laryngologi (øre-næsehalssygdomme) samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge, jf.
dog § 7.
§ 6. Personer har ret til godtgørelse for befordring til og fra speciallæge, hvis afstanden mellem den sikredes bopæl eller
faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km., og personen er henvist dertil af alment
praktiserende læge eller speciallæge, samt uden sådan henvisning ved besøg hos speciallæge i oftalmologi
(øjensygdomme) eller speciallæge i oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme) samt hos speciallæge i gynækologi og
obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge, jf. dog § 7.
§ 27. Befordringsgodtgørelse efter § 4, § 5, § 11, nr. 1, og § 19, nr. 1, ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet
overstiger 25 kr. i alt.
Stk. 2. Befordringsgodtgørelse efter § 6, § 11, nr. 2-3, § 19, nr. 2 og 3, og § 23, stk. 1 og 2, ydes kun, når udgiften til og fra
behandlingsstedet overstiger 60 kr. i alt.

