
Ansøgning om befordringsgodtgørelse 
 

 

 

 

Skemaet udfyldes af det behandlende lægehus. Patienten underskriver ansøgningen 
 
 

 

Vigtigt - alle felter skal besvares!  Patientens navn, adresse, tlf.: cpr. nr. (label eller print) 

 
Modtager patienten pension efter de sociale love?   

Ja  Nej 
 

Efterløn eller tjenestemandspension er ikke pension efter den 

sociale lov.  

 

 
 

Er patienten akut henvist? 
                                                                                                                                                              Ja                Nej 

  Hvis nej, hvor kunne patienten være behandlet? 

 
 

 Er ledsager påkrævet jf. behandlende afdeling/sted? 
 
 
 
 

(Behandlende afdeling skal her skriftligt begrunde dette sundhedsfagligt og udfylde skemaet nedenfor. Underskrift og titel påføres) 
 

Med hvilket transportmiddel er patienten ankommet? 

 
 
 
 
 
(Behandlende afdeling skal her skriftligt begrunde dette) 

 
 

 

Fremmøde: 

A   = Akut henvisning 

N = Normal henvisning 

 

Kan offentligt 

transportmiddel 

benyttes? 

 

Kan patienten 

benytte Sydtrafiks 

flexturordning? 

 

Er ledsager 

påkrævet? 

(Skal begrundes 

af afdelingen 

ovenfor) 

 

Afd.stempel, underskrift 

og tlf.nr. 

A / N Datoer: Ja Nej Ja Nej X  

        

        

        

        

 
 
 

Dato og patientens underskrift 
 

Undertegnede ønsker hermed at søge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med kørsel til/fra lægehuset og giver samtidig samtykke til at 

administrationen, til brug for afgørelsen, kan indhente information om behandlingen.                                                             

 

         Ansøgningsskemaet afleveres til bopælskommunen 

 



Generelt om befordringsgodtgørelse 
 

 

 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få befordringsgodtgørelse - hvis du modtager social pension: 

 Du skal modtage social pension (førtids- eller folkepension). 

 Udgifterne skal samlet overstige 25 kr. til og fra lægens/speciallægens behandlingssted.  

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få befordringsgodtgørelse - hvis du IKKE modtager social pension: 

 Afstanden mellem din bopæl/dit faste opholdssted og lægens/speciallægens konsultationssted skal overstige 50 km. 

 Udgifterne skal samlet overstige 60 kr. til og fra lægens/speciallægens behandlingssted. 

Vær i øvrigt opmærksom på: 

 Du skal bruge den speciallæge, der har konsultationssted nærmest din bopæl. Søger du en anden speciallæge, der ligger 
længere væk, kan du kun få befordring svarende til den nærmeste, ledige speciallæge. 

 Befordringsgodtgørelsen ydes med et beløb svarende til udgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige 
transportmiddel. 

 Der ydes kun befordringsgodtgørelse til praktiserende læger og speciallæger uden for sygehuset gennem 
bopælskommunen. 

 Befordringsgodtgørelse kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter.  

 

Refusion sker ved, at du sender en bekræftelse fra det lægehus, du er blevet behandlet på, til kommunens/kørselskontoret 

nærmest din bopæl.  

 
Beløbet indsættes på din Nemkonto. Det er kørselskontoret,der varetager udbetalingen, og du må regne med lidt 

ekspeditionstid. 

 
Du kan læse mere om reglerne på www.vejle.dk/koersel 
 

http://www.vejle.dk/koersel

