
 

  

KVALITETSSTANDARD 
Fribefordring 

– kørsel til læge, speciallæge og 
kørselsgodtgørelse 

Sundhedsloven §§ 170 og 173
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Hvad er fribefordring? 
Fribefordring betyder, at du kan få bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse til: 

• Egen læge 
• Speciallæge, som du er henvist til af din egen læge eller en anden speciallæge. 

Skal du til øre-, næse- og halslæge eller øjenlæge behøver du ingen henvisning. 

Du kan kun få bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse til den nærmest speciallæge, som 
kan behandle din lidelse, og du kan kun blive kørt eller få godtgjort kørslen fra din bopæl til 
lægen/speciallægen og retur. 

Hvis du ikke selv kan give eller modtage besked hos lægen, kan du få bevilget en plads til 
en ledsager. 

Formålet med fribefordring er, at du får mulighed for at modtage lægebehandling, hvis du 
pga. svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv kan komme til din egen læge 
eller speciallæge. 

Hvem kan få fribefordring? 
Du kan få bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis du modtager social pension og er 
medlem af sikringsgruppe 1. Samtidig skal du have svær fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, som gør, at du ikke selv – eller med hjælp fra pårørende – kan 
komme til egen læge eller nærmeste speciallæge. Det indgår i vurderingen, om du kan: 

• Gå. 
• Cykle. 
• Benytte el-køretøj. 
• Køre i egen bil. 
• Benytte offentlige transportmidler/flextur. 

Om du kan benytte offentlige transportmidler/flextur, afhænger af, om du fysisk, psykisk 
og/eller kognitivt: 

• selvstændigt kan tage initiativ til at komme ud til taxa/bus og ikke behøver stå udenfor 
og vente.  

• selvstændigt kan komme ind i en almindelig bil eller minibus, hvor der er trin. 
• selvstændigt kan tage dine hjælpemidler med ind/ud af køretøjet. 

Du har ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis du udelukkende begrunder det med, 
at du bor et sted, hvor du ikke har nem adgang til offentlige transportmidler. 

Hvordan får du fribefordring? 

Når du får behov for fribefordring 
Hvis du på et tidspunkt får behov for fribefordring, skal du, en af dine pårørende eller 
eventuelt din læge kontakte Visitationen. 

Visitationen – Ældre og Hjælpemidler 
Rådhusgade 5 

 9330 Dronninglund 
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Telefon: 
9945 4420 

– tryk 3 

Telefontid: 
Alle hverdage mellem 09:30-11:30. 

Kørsel skal bestilles senest 2 dage før. 

Det kan være nødvendigt, at visitator kommer på besøg for at lave en individuel vurdering 
af dit behov for fribefordring. 

Bevilling af hjælpen 

Sådan vurderer vi dit behov for hjælp 
I Visitationen tildeler vi altid hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af din samlede 
situation og behov.  

Vurderingen sker i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 

Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvad du har fået bevilget hjælp til, 
og hvad vi ikke kan give hjælp til. 

Hvis du får et afslag, sender vi altid en begrundelse med og en klagevejledning. 

Klager 
Ønsker du at klage over afgørelsen om fribefordring eller befordringsgodtgørelse, fordi du 
mener, at kommunen har tilsidesat dine borgerrettigheder, skal du klage til Styrelsen for 
Patientklager. 

Klagen skal du udfylde og sende elektronisk til Styrelsen for Patientklager via borger.dk 
senest 4 uger, efter du har modtaget dit afgørelsesbrev. 

Du kan læse mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. 

• Styrelsen for Patientklager 

Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Op til 6 uger. 

Omfang/varighed 
I dit afgørelsesbrev står der, om bevillingen af fribefordring er varig eller midlertidig. 

Får du bevilget midlertidig fribefordring, er det fordi, du opfylder kriterierne i en afgrænset 
periode. 

Ved akut opstået sygdom kan du få dækket befordringsudgifter, hvis du ikke har andre 
muligheder for transport. 

Levering af fribefordring 
Kørslen leveres som flextrafik. Det betyder, at den koordineres med andre 
kørselsordninger, så der kan være andre passagerer med i bilen, og andre passagerer 

https://stpk.dk/
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skal samles op og/eller sættes af i løbet af turen. Derfor vil turen oftest være længere, end 
hvis du kører i egen bil. 

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør 
Brønderslev Kommune har kørselsordning med Nordjyllands Trafikselskab (NT). 

Du kan læse mere om Flextur og se taksterne på NT’s hjemmeside. 

• Flextur – information og takster 

Opfølgning 
Visitationen følger i udgangspunktet op på din bevilling hver 12. måned. 

Særlige forhold 
Du er ikke berettiget til kørsel, hvis du vælger en anden speciallæge end den nærmeste, fx 
for at afkorte ventetiden, eller fordi du tidligere har benyttet denne speciallæge. 

I stedet for kan du søge om befordringsgodtgørelse, som beregnes i forhold til den 
nærmeste speciallæge. Du skal sørge for at få en kvittering på udgiften og 
behandlingsstedet. 

Selvom du er henvist fra egen læge eller speciallæge, kan du ikke få fribefordring til: 

• Tandlæge 
• Fysioterapeut 
• Fodterapeut 
• Kiropraktor 
• Psykolog 
• Høreapparatbehandling 
• Øvrige behandlinger eller undersøgelser på sygehus 

Hvis du bor i plejebolig eller på handicapinstitution 
Hvis du bor i plejebolig eller på en handicapinstitution (fysisk handicap), kan du få kørsel til 
læge/speciallæge. Det gælder også, hvis du er i et midlertidigt botilbud (aflastningsophold). 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for fribefordring finder du i Sundhedsloven §§ 170 og 173: 

§ 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. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om befordring og 
befordringsgodtgørelse til personer omfattet af stk. 1 og til personer, der har ret til tilskud til 
ydelser ved alment praktiserende læge efter § 168, stk. 1. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til de i stk. 1 
nævnte personer 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 

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/flextrafik/koersel-alle-kan-bestille/flextur
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speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved 
patientens opholdssted. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om 
befordring og befordringsgodtgørelse ved besøg hos speciallæge for personer omfattet af 
1. pkt., personer omfattet af § 59, stk. 1, og personer, der har ret til tilskud til ydelser ved 
speciallæge efter § 168, stk. 1. 

Stk. 4. 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 sundheds- og ældreministeren 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 sundheds- og 
ældreministeren fastsat grænse. 

Stk. 3. Nærmere regler om ydelse af befordring og befordringsgodtgørelse og dækning af 
andre nødvendige rejseudgifter i forbindelse hermed fastsættes af sundheds- og 
ældreministeren. 

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. 

 

Godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 14. november 2022 
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