
Er du i tvivl, så 
ring til:  

  

Esbjerg Kommune  

Telefon 7616 1616  

Bed om omstilling til 
Sociale Ydelser  
(en afdeling under 
Borgerservice)   

  

Når det omhandler kørsel 
til og fra undersøgelse og 
behandling på et af 
regionens sygehuse, skal 
du i stedet ringe til:   
kørselskontoret på tlf. 
7011 3111.  

  
  

 

Du kan få refunderet 
befordring til 
lægebesøg når...  

 

 

Når du har fået en 
bevilling, skal du:  

  

• Selv bestille en vogn, hvor du 
oplyser:  

• at det er kørsel med 
fribefordring.  

• Navn, din adresse, tidspunkt 
og hvor du skal hen   

• om du medbringer 
hjælpemidler.  

• om du skal have ledsager 
med.  

  

Du skal ringe til   

HB-Care  

Tlf. 7070 5048  

  

Du skal bestille din kørsel 
senest dagen før inden kl. 
12.00  

  

Det er i særlige tilfælde muligt at 
bestille en akutkørsel til 
lægevagten, læge eller 
speciallæge.  



Hvem kan få — og 
hvornår  

Er du pensionist, og skal du til 
læge/speciallæge, fordi du er syg, 
kan du få refunderet udgiften til 
offentlig transport, hvis billetprisen 
er over 43 kroner.  

Er du som pensionist så svækket af 
din sygdom, at det ikke er 
forsvarligt at bruge offentlig 
transport, kan du få bevilget 
fribefordring til læge/ speciallæge.  

Du søger om fribefordring i Sociale 
Ydelser i Esbjerg Kommune.  

Billigste, forsvarlige 
transportmiddel  
Reglerne siger, at du skal bruge 
offentlig transport, hvis det er 
forsvarligt i situationen.   

  

Egen læge/ 
speciallæge  
Reglerne gælder for transport til 
egen læge og/eller til nærmeste 
speciallæge.   

Hvis du vælger en speciallæge 
længere væk, kan du alene få 
refusion svarende til nærmeste 
speciallæge.  

Du kan indsende dokumentation for, at 
du har konsulteret speciallæge, 
hvorefter kommunen udbetaler dig et 
tilskud svarende til billigste offentlig 
transport.    

Her kan du læse mere 
om reglerne:  
Sundhedsloven, kapitel 53, §§ 170— 
173—Befordring og 
befordringsgodtgørelse.  

  

Samkørsel:  
Fribefordring foregår så vidt det er 
muligt ved samkørsel med andre 
borgere, der også har en bevilling fra 
Esbjerg Kommune.  

Det betyder, at du skal forvente 
længere transporttid og nogen ventetid 
før og efter konsultationen hos din 
læge. Dog kan du højest komme til at 
vente 45 minutter.  

  

Hjælpemidler m.v.  
Er du kørestolsbruger, bruger af 
rollator eller andet, er det muligt, at 
medbringe disse.  

Hvis du er svækket og har behov for 
det, kan du få en ledsager med.  

  

 

Gælder ikke til:   
Tandlæge, fodterapeut, psykolog m.v.  

Se andre kørselsordninger på 
www.esbjerg.dk  

Se under—”hjælp og pleje” - 
”transport og tilskud” - 
”kørselsordninger”.  

Sådan søger du:  
Hvis du har brug for at komme til 
læge og nærmeste speciallæge, og du 
er ude af stand til at benytte 
offentlige transportmidler, skal du 
søge om fribefordring.  

Ansøgningsskema findes på Esbjerg 
Kommunes hjemmeside 
www.esbjerg.dk— se under ”Sundhed 
og sygdom” - ”Transport til 
lægehjælp”.  

Du kan endvidere ringe til Sociale 
Ydelser, for at få tilsendt 
ansøgningsskemaet.  

Bevillingen bliver givet for en kortere 
eller længere periode.   

Når du får bevilget fribefordring, giver 
kommunen besked til det selskab, 
som kommunen har indgået aftale 
med om befordring.  

  

   


