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Punkt nr. 4 

Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørsels-
godtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region 
Midtjylland 



Region Midtjylland

Sundhedsplanlægning

Kørsel til og 
fra hospitalet



I denne pjece 

kan du læse om 

mulighederne for 

at få hjælp til at 

komme til og fra 

hospitalet.



Kørselsgodtgørelse

Hvem kan få

Du kan få kørselsgodtgørelse for kørsel mellem 

din bopæl og hospital, hvis du opfylder ét af føl-

gende tre punkter

hvis du er pensionist (gælder ikke efterløns-

modtager) eller

hvis du bor mere end 50 km fra hospitalet (ifølge 

Kraks afstandsberegning) eller

hvis du efter en indlæggelse på hospitalet skal til ambu-

lant efterbehandling og på grund af helbredet ikke kan be-

nytte offentlig transport

Det er en betingelse, at udgiften til billigste offentlige 

transport frem og tilbage er mindst 25 kr. for pensionister 

og mindst 60 kr. for ikke-pensionister.

Hvordan får du pengene

Du skal bede den afdeling, hvor du er blevet 

behandlet om at udfylde en kørselsblanket. 

Den dokumenterer bl.a., hvornår du har væ-

ret til behandling eller undersøgelse.

I tabellen på næste side kan du se, hvor du skal 

sende blanketten hen. Du kan også bede afdelin-

gen, hvor du er blevet behandlet, om at sende papirerne.

·

·

·

Hvem 
kan få

Hvordan 
får du 

pengene

Hoved reglen er, at du selv skal sørge for at komme 

til og fra hospitalet. Men i visse tilfælde kan man få 

kørsels godt gørelse eller blive kørt.



Kørsel med taxa

Hvem kan blive kørt

Du kan blive kørt, hvis du på grund af din helbredstil-

stand ikke kan benytte offentlig transport

og hvis du samtidig opfylder én af følgende 

betingelser:

Hvis du bor mere end 50 km fra hospitalet (i følge 

Kraks afstandsberegning)

Hvis du er pensionist (gælder ikke efterlønsmodtager)

Hvis du efter en indlæggelse på hospitalet skal til ambu-

lant efterbehandling

Hvis du ikke har adgang til offentlig transport, giver det 

ikke i sig selv ret til at køre med taxa på regionens regning. 

Hvis du får fri kørsel med taxa ind til et hospital, er det ikke 

i sig selv garanti for, at du også får fri kørsel hjem efter 

behandlingen.

·

·
·

Din bopæl

Dokumentation sendes 

til denne adresse

Ring 

evt. til

Det tidl. 

Århus Amt

Århus Universitetshospital

Århus Sygehus

Regnskabsenheden

Nørrebrogade 44

8000 Århus C

8949 2188 

eller

8949 2348

Det tidl. 

Viborg Amt

Regionshospitalet Viborg

Heibergs Allé 4

8800 Viborg

8927 2570

8927 2578

Det tidl. 

Vejle Amt

Regionshospitalet Horsens

Sundvej 30, 8700 Horsens

7927 4444

Det tidl. 

Ringkjø-

bing Amt

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12

7500 Holstebro

9912 6032

9912 6033

Hvem 
kan blive 

kørt

Hvortil  
skal du sende 

blanketten

TABEL 1



Ved kørsel med taxa må du være forberedt på, at taxaen 

skal have andre patienter med. Du må derfor regne med 

ventetid før og efter behandlingen, og med at køreturen 

kan blive forlænget.

Hvor bestilles kørsel

I tabellen nedenunder kan du se, hvor du kan bestille kørsel.

Din bopæl Bestil kørsel med taxa Bestil liftkørsel

Det tidl. 

Århus 

Amt

Kontakt Patientbefordrings-

kontoret (PBK) senest 

hverdagen før kørslen inden 

kl. 15:00. Tlf. 8948 4800

Kontakt kørsels-

kontoret

Tlf. 8742 2242

hverdage 7:00-16:00 

Det tidl. 

Viborg 

Amt

Kontakt Midttrafi k senest 

hverdagen før kørslen in-

den kl. 13:00. Tlf. 9752 8000

Kontakt hospitalsafde-

lingen, som har henvist 

dig til behandling

Det tidl. 

Vejle Amt

Hvis du skal til Regionshospitalet Horsens, skal 

du kontakte den hospitalssafdeling, hvor du skal 

behandles.

Hvis du skal til et andet hospital, skal du kontakte 

regnskabsafdelingen på Regionshospitalet Horsens, 

tlf. 7927 4444

Det tidl. 

Ringkjø-

bing Amt

Hvis du skal til Regionshospitalet Herning, Holstebro, 

Lemvig, Tarm eller Ringkøbing, skal du kontakte den 

hospitalsafdeling, hvor du skal behandles.

Hvis du skal til et andet hospital end et af de fem 

ovennævnte, skal du kontakte den afdeling på 

Regionshospitalet i Herning, Holstebro, Lemvig, 

Tarm eller Ringkøbing, som har henvist dig til den 

pågældende behandling.

Hvor 
bestilles 

kørsel

TABEL 2



Ambulancekørsel

Hvis du skal ligge ned under transpor-

ten, sørger Region Midtjylland for trans-

porten. Ambulance bestilles ved at ringe 

til den hospitalsafdeling, der henviser dig til 

behandling.

Frit valg og udvidet frit valg

Benytter du reglerne for frit hospitalsvalg eller udvidet 

frit hospitalsvalg, har du ikke ret til kørsel.

Du kan i visse tilfælde få udbetalt kørselsgodtgørel-

se svarende til afstanden til det hospital, som Region 

Midtjylland ville have henvist til. Hvis du har spørgs-

mål, kan du ringe til et af telefonnumrene i tabel 1.

Anden transport

Hvis du skal til egen læge, vagtlæge, speciallæge, over-

lægers privatpraksis på hospitaler eller privathospital, 

kan du ikke få kørselsgodtgørelse eller blive kørt på Region 

Midt jyllands regning.

Ansvar for kørselsgodtgørelse i forbindelse med 

transport til genoptræning hører under din 

bopælskommune.

Ansvar for kørsel og kørselsgodtgørelse i for-

bindelse med hjælpemidler hører også under 

din bopælskommune.

Am-
bulance-

kørsel

Frit valg 
og udvidet 

frit valg

Anden 
transport



MULIGHED 
FOR AT KLAGE

Hvis du vil klage over 
afslag på kørselsgodtgørelse 
eller kørsel kan du skrive til

Region Midtjylland, 
Skottenborg 26, 8800 Viborg

eller på e-mail-adressen: 
kontakt@rm.dk
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Forslag til harmonisering af befordring til behandlingssteder m.m. 
 
I tabellen er redegjort for tidligere praksis i de fire amter samt indstillet harmoniseringsniveau 
 
 Ringkøbing Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Harmoniseres til 

 

Dialysepatienter Kørsel eller 
kørselsgodtgørelse  
 

Kørsel eller 
kørselsgodtgørelse 
svarende til billigste 
offentlige transport 
hvis patienten 
erklæres egnet. 
Ellers km-
godtgørelse 

Kørsel eller 
kørselsgodtgørelse 
svarende til billigste 
offentlige transport 
 

Lempelig mht. 
vurdering af 
helbredstilstand. 
Billigste offentlige 
transport, hvis 
patienten erklæres 
egnet. Ellers km-
godtgørelse. 
 

Der gives 
fribefordring eller 
kørselsgodtgørelse 
til alle 
 

Patienter i stråle- 
eller 
kemobehandling 

Kørsel af kemo-
patienter 
 
Kørselsgodtgørelse 
uanset afstand, hvis 
patienten ikke kan 
benytte offentlig 
transport 

Kørsel eller 
kørselsgodtgørelse 
til alle kemo-
patienter 
 

Almindelige 
kørselsregler. 
Dog er der sam-
arbejdsaftaler med 
Ålborg og Vejle – 
her får alle kørsel. 
 
Børn med kræft får 
kørselsgodtgørelse.  
 

Lempelig mht. 
vurdering af 
helbredstilstand  
 

Hvis patienten pga. 
helbredstilstanden  
ikke kan tage 
offentlig 
transportmiddel 
gives fribefordring 

Orlovs-kørsel 
(patienter som skal 
hjem på besøg) 
 

Ingen praksis på 
området 

Ingen praksis på 
området 

1 hjemkørsel pr. 30 
sammenhængende 
indlæggelsesdage 
 
 

1 hjemkørsel pr. 
måned 

1 hjemkørsel pr. 
måned. 
 
 
 



 Ringkøbing Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Harmoniseres til 
 

Tilslutnings-
transport til 
klimarejser  
 
 

Ingen godtgørelse kørselsgodtgørelse 
svarende til billigste 
offentlige 
transportmiddel 
 

Kørselsgodtgørelse 
svarende til billigste 
offentlige 
transportmiddel 
 

Kørselsgodtgørelse 
svarende til billigste 
offentlige 
transportmiddel 
 

Kørselsgodtgørelse 
svarende til billigste 
offentligste 
transportmiddel 
 

Hospice 
 
 
 

Kørsel til nærmeste 
hospice 

Kørsel til nærmeste 
hospice 

Kørsel til nærmeste 
hospice og 
Kamilianergården i 
Ålborg 

Kørsel til nærmeste 
hospice 

Der ydes 
fribefordring eller 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
hospice med ledig 
kapacitet, som har 
driftsoverenskomst 
med Region 
Midtjylland 
 

Epilepsihospitalet, 
Dianalund (§ 79 i 
sundhedsloven) 

Kørselsgodtgørelse 
fra bopælen til alle 

Ingen praksis på 
området 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 



 Ringkøbing Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Harmoniseres til 
 

Sclerose-
hospitalerne i Ry og 
Haslev (§ 79 i 
Sundhedsloven) 
 
 

Kørselsgodtgørelse 
fra bopælen til alle 

Haslev: Kørsel hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ry: Kørsel eller 
kørselsgodtgørelse 
til alle 

Kørselsgodtgørelse 
til Ry 

Kørselsgodtgørelse 
til Ry 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud, 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 
 

Polio-, Trafik- og 
Ulykkesskadedes 
Fysiurgiske 
Ambulatorium 
(PTU) i Rødovre 
(§ 79 i 
Sundhedsloven) 
 
 
 

Kørselsgodtgørelse 
fra bopælen til alle 

Ingen praksis på 
området 

Kørselsgodtgørelse 
samt diæter 

Kørselsgodtgørelse 
samt diæter 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud, 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 
 



 Ringkøbing Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Harmoniseres til 
 

Gigtsanatorier (§ 79 
i Sundhedsloven) 
 
 
 
 

Kørsel til Holstebro Kørsel hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud 
efter de almindelige 
kørselsregler 
 

Kørsel til Hans 
Jansens Hjem 

Kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
gigtsanatorie 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud, 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 
 

Institut for 
Muskelsvind (§ 79 i 
Sundhedsloven) 
 
 
 
 
 

Kørselsgodtgørelse 
fra bopælen til alle 

Ingen praksis på 
området 

Ingen praksis på 
området 

Ingen praksis på 
området 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud, 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 
 



 Ringkøbing Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Harmoniseres til 
 

Vejlefjord (§ 79 i 
Sundhedsloven) 
 
 
 

Kørselsgodtgørelse 
fra bopælen til alle 

Ingen praksis på 
området 

Opfattes som frit 
sygehusvalg, dvs. 
ingen kørsel 

Ingen praksis på 
området 

Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud, 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 
 

Tandlægehøjskolen 
København, 
Tandlægehøjskolen 
Århus, Statens 
Øjenklinik, 
Øjenpatologisk 
Institut – KU, 
Institut for 
humangenetik- AU, 
John F. Kennedy 
Instituttet (jf. 
cirkulære nr. 67 af 
09-04-1996) 

    Fribefordring hvis 
patienten er henvist 
fra en 
sygehusafdeling 
 
Ved frit valg ydes 
kørselsgodtgørelse 
til nærmeste 
behandlingstilbud, 
såfremt patienten 
opfylder de 
almindelige 
kørselsregler 
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