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Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 

 
Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge 
Lovgrundlag Sundhedsloven § 170. 

Formål med ydelsen Sikre at borgere, der på grund af svær fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse og som følge deraf ikke selv kan 
komme til egen læge eller nærmeste speciallæge, kan få 
mulighed for at modtage lægebehandling. 
 

Målgruppe for ydelsen Borger som modtager social pension og har 
helbredsmæssige problemer i form af svær fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse, har ved behov for 
undersøgelse og/eller behandling ret til befordring til og fra 
alment praktiserende læge og/eller speciallæge, hvor 
borgere modtager behandling på regionens regning.   
 
Borger skal være afskåret fra at benytte offentlige 
transportmiddel, herunder flextur.  
Manglende adgang til offentlige transportmidler på grund af 
boligens beliggenhed indgår ikke i vurdering af, om 
fribefordring kan bevilliges. 
 

Beskrivelse af ydelsen 
- Indhold og omfang 

Der ydes befordring til egen læge eller nærmeste 
speciallæge.  
Bevillingen kan gives midlertidig, hvis borger i en periode 
opfylder kriterierne.  
 
Kørslen omfatter udelukkende kørsel fra borgers bopæl til 
læge/speciallæge og retur.  
 
Er borger visiteret til omsorgstandpleje gælder visitering 
ligeledes til fribefordring  
 
Kørsel udføres som flextrafik, hvor kørslen koordineres med 
andre kørselsordninger. Det betyder, at der kan være andre 
passagerer med i bilen, og man skal samle andre kunder op 
og/eller sætte af i løbet af turen, hvorfor turen typisk vil 
være længere, end hvis borger kører i egen bil. 
 

Hvordan søger du? Ansøgning om fribefordring sagsbehandles af Visitationen i 
Morsø Kommune.  
 
Ansøgning skal ske ved udfyldelse af ansøgningsskema som 
findes på Morsø Kommunes hjemmeside, eller ved 
henvendelse til Visitationen, Sundhedsfremme, Social og 
Handicap på telefon 9970 6348. 
 
Afgørelsen træffes ud fra en konkret og individuel vurdering 
af borgers funktionsniveau og behov.   
 

Sagsbehandlingsfrister Ansøgning behandles inden for tre uger. Ved særlige 
udredninger, bør der påregnes yderlig sagsbehandlingstid. 
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Leverandører Morsø Kommune har kørselsaftale med Nordjyllands 
trafikselskab, NT. 
 

Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis. 
 

Særlige forhold Vælger borger anden speciallæge end den nærmeste for evt. 
at afkorte ventetiden, eller borger tidligere har benyttet 
denne speciallæge, er man ikke berettiget til kørsel hertil.  
 
Der vil i stedet være mulighed for at søge 
befordringsgodtgørelse, som beregnes i forhold til nærmeste 
speciallæge. Der skal foreligge dokumentation for udgiften 
og behandlingssted. 
 
Der ydes ikke befordring til fysioterapeuter, kiropraktorer, 
tandlæger, høreapparatbehandling, fodterapeuter, 
bandagist, psykolog m.v. 
 

Adresser og kontaktmuligheder Morsø Kommune 
Visitationen, Ældre 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
 
Telefon 9970 6348 
 

Klagevejledning Klage Sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.  
Klageskema findes på www.borger.dk. 
 

Lovgrundlag - uddybende Sundhedsloven § 170 
Kommunalbestyrelsen yder befordring eller 
befordringsgodtgørelse 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. 

  

 

 


