Opkrævning af tolkegebyr
Der er brugt tolk i forbindelse med din behandling på et af regionens hospitaler, hos en
praktiserende læge eller hos en speciallæge. Af regningen fremgår det, hvilken dag du har
været i behandling.
Vi kan se, at du har boet i Danmark i mere end 3 år. Vi har ingen oplysninger om, at du er
undtaget fra tolkegebyr. Derfor sender vi en regning til dig i henhold til bekendtgørelse om
tolkebistand efter sundhedsloven. Du finder regningen sammen med dette brev.
Hvis du mener, at vi har forkerte oplysninger eller hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du
kontakte Koncernøkonomi på 2921 7648.
Mulighed for undtagelse for tolkegebyr
Du kan undtages for tolkegebyret, hvis du midlertidigt eller varigt er ude af stand til at lære og
anvende dansk på grund af fysisk eller psykisk sygdom.
Det er din praktiserende læge eller den læge, der behandlede dig på hospitalet, der skal
vurdere, om du kan undtages for tolkegebyret. Hvis du mener, at du kan undtages for
tolkegebyret, skal du derfor bede lægen udfylde den vedlagte blanket.
Når blanketten er udfyldt af en læge, skal den sendes til Region Midtjylland (adressen er
nedenfor). Du kan eventuelt aftale med lægen, at lægen på dine vegne sender blanketten til
Region Midtjylland.
Bemærk at regionen afholder udgifter i forbindelse med udstedelsen af blanketten. Hvis du har
betalt lægen for at udfylde blanketten, kan du få refunderet udgiften. Du skal blot indsende
kvittering på lægens opkrævning til Region Midtjylland (adressen er nedenfor). Du kan
eventuelt aftale med lægen, at lægen selv sender regningen for blanketten til Region
Midtjylland.
Blanket for undtagelse for tolkegebyr og opkrævning sendes til
Blanket for undtagelse af tolkegebyr og opkrævning for udstedelse af blanket sendes til:

Koncernøkonomi
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Mrk. Tolkegebyr
Eller med sikker mail til Koncern Økonomi, Region Midtjylland via www.borger.dk
Frist for betaling
Hvis vi ikke har hørt fra dig inden for 4 uger, gælder dette brev som afgørelse. Derfor skal du
senest betale regningen til den dato, der står på regningen.
Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen om opkrævning af tolkegebyr til Styrelsen for Patientklager. Du
kan klage digitalt via en selvbetjeningsløsning på www.borger.dk. Klageskemaet findes under
"Sundhed og sygdom". Fristen for at klage er inden for 4 uger fra den dag, du har modtaget
afgørelsen.
Læs mere på www.tolk.rm.dk
Med venlig hilsen
Koncernøkonomi, Region Midtjylland

