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Arbejdsgang  

Befordring i forbindelse med genoptræningsforløb efter 
Sundhedslovens §140 

Målgruppe 
Borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus får en genoptræningsplan, er 
berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, når 
mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:  

1. Borger er pensionist 
2. Afstanden mellem borgers bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km. 
3. Borgers tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, 

tog og færge 

Pris for turen 
Det gælder for alle ture, at: 

• Turen skal koste mere end 104 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 44 kr. 
tur/retur for pensionister (2022) 

• Borger kan få betalt det, turen koster med det billigste transportmiddel, borgeren har 
mulighed for at bruge 

Ledsagelse  
Hvis en borger, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse efter 
befordringsbekendtgørelsens regler, har behov for ledsagelse på grund af sin alder eller 
helbredstilstand, har ledsageren ligeledes ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. 

I tilfælde hvor borger kan få befordring eller befordringsgodtgørelse kan vedkommende 
også få dækket transporten for en ledsager, hvis: 

• Borgers alder eller helbred kræver, at der er en ledsager med, og 
• Turen for ledsageren koster mere end 104 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere 

end 44 kr. tur/retur for pensionister (2022) 

Hvis ledsagelsen kræver mere end 12 timers fravær fra hjemmet, har ledsageren også ret til 
gratis transport til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten.  

Arbejdsgange 
Hvis borger er pensionist og/eller afstanden mellem borgers bopæl og 
genoptræningsstedet overstiger 50 km. gælder: 

1. Terapeut oplyser borger om muligheden for at ansøge om befordringsgodtgørelse ved 
Brønderslev Kommune. Det er borgers eget ansvar at sørge for transport og 
efterfølgende at ansøge om befordringsgodtgørelse.  

2. Terapeut oplyser borger om, at dokumentation for kørsel til og fra 
genoptræningsstedet sendes til kommunen via borger.dk eller afleveres i postkassen 
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ved Dronninglund Rådhus. Det er dokumentation i form af dato for træning, stempel 
og underskrift fra genoptræningsstedet, borgers underskrift og evt. kvitteringer.  
Postkassen ved Dronninglund Rådhus tømmes alle hverdage – og ansøgninger om 
befordringsgodtgørelse behandles snarest muligt. 

3. Hvis borger har spørgsmål til ansøgning om befordring eller befordringsgodtgørelse 
kan der rettes henvendelse til: 
Trine Toft Jensen 
Tlf.: 9945 5238 

Hvis borgers tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder 
bus, tog og færge gælder: 

1. Terapeut ved privat leverandør ringer til Visitationens kørselstelefon for at bestille 
kørsel. 
Tlf.: 9945 4420 – tryk 3  
Kørselstelefonen er åben alle hverdage mellem kl. 09.30-11.30. 
Terapeut ved Brønderslev Kommune bestiller selv kørsel via NT’s bestillingsmodul.  

2. Terapeut vurderer undervejs i genoptræningsforløbet, om borgeren fortsat er 
berettiget til kørsel til og fra træning. 
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