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Visitation til patientkørsel eller kørselstilskud
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Formandsskabet for hospitalsudvalget har spurgt, hvordan
opfyldelsen af dette kriterium vurderes. Dette beskrives i
nedenstående.
Visitationskriteriet har hjemmel i "Bekendtgørelse om befordring
og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven" § 15 stk. 3.
Kriteriet er særligt relevant for de patienter, der ikke lever op til
lovgivningens to andre kriterier:
 Patienten er pensionist
 Patienten bor mere end 50 km fra hospitalet
Det er Kørselskontoret i Præhospitalet, der har kompetencen til
at afgøre, om patienter skal have tilskud eller kørsel på baggrund
af reglen. Kriteriet har to dele, der begge skal opfyldes:
1. Patienten har været på hospitalet og indkaldes i den
forbindelse til videre behandling
Patienten kan ikke få kørsel eller tilskud til det første
hospitalsbesøg i et patientforløb, men til efterfølgende ambulante
hospitalsbesøg. Ifølge retspraksis hos Styrelsen for Patientklager
skal der være tale om besøg i samme patientforløb, der er
klassificeret som ambulante. Indlæggelser og åbne indlæggelser
samt flere besøg i forbindelse med flere sideløbende forløb
opfylder ikke kriteriet.
2. Patienten […] kan hverken tage bussen eller toget på grund af
sit helbred
Opfyldelsen af den anden del af kriteriet er baseret på et skøn af
patientens helbredsmæssige tilstand. Der er ikke faste regler for
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udøvelsen af dette skøn, som udøves af forskellige personer,
afhængigt om der er tale om behandling af sager om tilskud eller
visitation af kørsel.
Når en patient søger om tilskud til kørsel, skal patienten have
udfyldt ansøgningsskema på hospitalet, og i den forbindelse skal
afdelingens lægesekretær give en umiddelbar vurdering af
patientens formåen. Når en patient skal visiteres til kørsel, ringer
patienten til Kørselskontoret, og medarbejderen udspørger
patienten. I begge tilfælde må medarbejderen forsøge at få et
billede af patientens funktionsevne ved at spørge ind til, hvordan
patienten klarer sig i hverdagen, og hvordan patienten klarer sin
daglige transport. Vurderingen kan være vanskelig, og i nogle
tilfælde er det nødvendigt at spørge sundhedsfaglige
medarbejdere på hospitalerne eller slå op i patientsystemer.
Dialyse-, kemo- og strålebehandling er ambulant behandling
efter forudgående undersøgelse og patienterne opfylder derfor
første del af kriteriet. Da der er tale om kendte patienter, vil det
endvidere være muligt at lave en god vurdering af patientens
funktionsevne.
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