
KØRSEL MED
FLEXTRAFIK

Borgerservice



GENERELLE REGLER 
Såfremt du selv er i stand til at klare transporten enten pr. bus, egen bil  
eller gennem bestilling hos Flextur, skal du ikke kontakte Borgerservice,  
men kan stadig søge om befordringsgodtgørelse. Sundhedscentrets Visitati-
onsteam foretager en test af din funktionsevne for at afklare, om du selv er 
i stand til at klare transporten eller om Borgerservice skal bestille befordring 
til dig.

HVIS DU ER VISITERET
til kørsel er det muligt, gennem Odsherred Kommunes kørselskontor, at  
bestille kørsel uden omkostninger til egen læge og nærmest beliggende  
speciallæge. Ordningen gælder kørsel til læge/speciallæge, psykiater,  
hørecentral/audiologisk, bandagist og laboratoriet i Nykøbing Sj. 

GENOPTRÆNING
Kommunen yder befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der 
modtager pension efter de sociale pensionslove, som i forbindelse med 
udskrivning fra sygehuset har fået udarbejdet en genoptræningsplan, og 
hvor personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, 
herunder bus, tog og færge. 

Du må selvfølgelig gerne gå til genoptræning et andet sted end det kom-
munen foreslår. Men du vil kun få godtgørelse for de befordringsudgifter, du 
ville have haft, hvis du havde valgt kommunens genoptræningssted. Godtgø-
relsen kan ikke overstige de faktiske befordringsudgifter.

Hvis du fx vælger et genoptræningssted uden for kommunen, yder kommu-
nen kun godtgørelse svarende til kørsel til kommunens genoptræningscenter 
i Odsherred Kommune. 

DOKUMENTATION
Hvis du er berettiget til kørselsgodtgørelse, skal du selv fremsende relevant 
dokumentation til Borgerservice.

HANDICAPORDNING?
Er du kørestolsbruger eller svært bevægelseshæmmet, kan du søge om han-
dicapordningen gennem Borgerservice. Ordningen er kun beregnet til private 
formål som familiebesøg, indkøb og lignende.



PRIVATE FORMÅL
Du kan også benytte Flextrafik som ganske almindelig borger, hvis du fx skal 
til frisør, tandlæge eller på familiebesøg. Det koster omkring halvdelen af 
en almindelig taxakørsel. Men du skal være opmærksom på, at hvis du ikke 
er tilmeldt handicapordningen, så kan du ikke blive fulgt til og fra bilen. Det 
hedder sig, at transporten er fra ”kantsten til kantsten”.

LÆGEVAGT, PRIVATHOSPITAL OG PSYKOLOG
Transport sker for egen regning. 

I visse tilfælde kan der dog søges om kørsel til psykolog. Det gives som et 
personligt tillæg og skal søges hos pensionsafdelingen i Borgerservice. 

HVAD GØR MAN NÅR MAN SKAL TIL...

Henvendelse til

Speciallæge, læge, psykiater, høre-
central/audiologisk, bandagist eller 
laboratoriet i Nykøbing Sj. 

Kørselskontor, Odsherred Kommune
59 66 66 60 
Mandag-fredag kl. 9-11

Handicapordning Flextrafik - 70 26 27 27

Siddende transport til sygehus Kørselskontor, Slagelse Sygehus 
70 15 35 15

Genoptræning 59 66 56 55

Åben bruger Flextrafik - 70 26 27 27

HVIS DU VIL KENDE LOVGRUNDLAGET
• Sundhedsloven
• Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sund-

hedsloven

Derudover gælder Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og befor-
dring, m.v., såfremt du er forhindret i selv at sørge for befordring grundet 
din sygdom.



KLAGEVEJLEDNING
Hvis du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, bedes du i første omgang 
rette henvendelse til Borgerservice, for at få en uddybende begrundelse for 
afgørelsen. Ønsker du herefter at klage skriftligt, skal det ske fire uger efter 
modtagelsen af dit afslag. Klagen sendes til Sundhedsvæsenets Patientklage-
nævn, Frederiksborggade 15, 2., 1360 København K. Du kan også klage online 
på www.pkn.dk.
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