
 

Sendes til: 
 
Ældre og Sundhed Myndighed 
Fredensvej 1 
5900  Rudkøbing 
 

Aktiv Hele Livet 
Ældre og Sundhed Myndighed 
Fredensvej 1 
5900 Rudkøbing 
Tlf. 63 51 60 00 
E-mail:  
aeldre.sundhed.myndighed@ 
langelandkommune.dk 

   

Ansøgning om løbende fribefordring til egen læge og nærmeste speciallæge 

 

Navn: 
 

CPR nr. 

Adresse: 
 

Telefon: 

 

Beskriv de helbredsmæssige forhold der begrunder din ansøgning: 
 
 
 

 

Er der behov for ledsager på alle ture (hjælp under kørslen)?    JA ______    NEJ  ______ 
Hvis ja, hvorfor: 

 

Skal du afhentes af chaufføren ved entredør / lægens dør?       JA ______    NEJ ______                 
(kan ikke visiteres sammen med ledsager)                                                                                                               

 

Anvender du et ganghjælpemiddel?                                            JA ______    NEJ ______        
 
Hvis ja, hvilket ganghjælpemiddel:  Kørestol ____  Rollator ____  Stok _____  Andet _____         

 

Har du bil?                                                                                    JA ______    NEJ ______ 
Kan du selv køre bilen?                                                                JA ______    NEJ ______ 

 

Er du helbredsmæssigt i stand til at benytte offentlig transport?  JA ______    NEJ ______ 
Hvis nej, hvorfor: 
 

 

Erklæring, samtykke og underskrift: 
Ved underskrift erklærer du at ovenstående oplysninger er rigtige og at du er bekendt med, at du har 

pligt til straks at underrette Ældre og Sundhed Myndighed, såfremt der sker ændringer i dine 

helbredsmæssige forhold. Ved underskrift giver du samtidig samtykke til, at kommunen kan hente 

yderligere oplysninger om dine helbredsforhold, hvis det har betydning for behandlingen af din 

ansøgning. Oplysningerne kan indhentes hos din privatpraktiserende læge, relevante speciallæger og 

sygehusafdelinger samt fra øvrige forvaltninger internt i kommunen. Ved bevilling videregives 

nødvendige og relevante oplysninger til Fynbus FlexTrafik. 

Dato: 
 

Underskrift: 
 



 

Sundhedsloven 
§ 170, stk. 1  
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. Indenrigs- og sundhedsministeren 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. 

 
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 

§ 4. Personer, der modtager pension efter de sociale pensionslove, har ret til befordring eller 
befordringsgodtgørelse til og fra den valgte alment praktiserende læge, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Gruppe 1-sikrede personer bosat på øer, hvor der ikke er etableret lægepraksis, og 
personer, der af registreringsmæssige årsager ikke kan tilmeldes en læge, som i medfør af § 4, 
stk. 2, i bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos 
læge i praksissektoren, har adgang til at søge behandling hos enhver alment praktiserende 
læge, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til 
befordringsudgiften til den nærmest beliggende alment praktiserende læge, som ikke er 
forhindret i at yde lægehjælp. 

§ 5. Personer, der modtager pension efter de sociale pensionslove, har ret til befordring eller 
befordringsgodtgørelse 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-næse-
halssygdomme) samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse 
inden udløbet af 12. uge, jf. dog § 7. 

Retssikkerhedsloven 

§ 11, stk. 1  

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om  

1)  at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken 
hjælp de er berettiget til, og 

2)  at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling 
som led i sagsbehandlingen. 

Stk. 2  

Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for 
hjælpen. 

 



 

Registrering af oplysninger: 
Langeland Kommune registrerer de modtagne oplysninger og er dataansvarlig for 
oplysningerne.  
Formålet med registreringen er at kunne foretage sagsbehandling i forbindelse med din 
ansøgning om løbende fribefordring til egen læge og nærmeste speciallæge. 
Behandlingen af oplysningerne er nødvendigt for, at kommunen kan træffe afgørelse på 
et så oplyst grundlag som muligt.  
Oplysningerne videresendes til behandling hos andre, f.eks. andre offentlige 
myndigheder, SKAT, private virksomheder m.fl., når der foreligger et lovmæssigt krav.  
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt 
arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet har kommunen 
ikke længere adgang til dem. 
Du har forskellige rettigheder i medfør af loven. Eksempelvis retten til indsigt, 
berigtigelse af oplysninger, begrænsning og indsigelse mod behandling. 
Er behandlingen baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til 
enhver tid.  
 
 
Kommunens databeskyttelsesrådgiver: 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til 
databeskyttelsesloven. 
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.  
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dbr@langelandkommune.dk eller 
telefonisk på 23 99 01 40. 
Du opfordres til at benytte dig af DigitalPost på www.borger.dk, hvis din henvendelse 
indeholder personfølsomme oplysninger.  
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine oplysninger.  
 

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:dbr@langelandkommune.dk
http://www.borger.dk/

