Bornholms Hospital
Patientrejser

Ansøgning om tilskud til transportkørsel
ved hospitalsbehandling
UDFYLDES AF PATIENTEN (blokbogstaver) – sendes på mail med sikker post.
CPR. nr.

Hvis du har ret til kørselstilskud, udbetales
pengene til din NEM-konto

Navn:

Telefonnummer

Modtager patienten pension efter de sociale love? (ikke efterløn og tjenestemandspension)

Ja

Nej

Forældremyndighedsindehaver/værge til barn under 18 år
(udfyldes kun hvis patienten er under 18 år)
Navn:
CPR. nr.

Eventuelt bevilget ledsager (Sundhedsfaglig vurdering)
CPR. nr.

Hvis du har ret til kørselstilskud, udbetales
pengene til ledsagers NEM-konto

Navn:

Telefonnummer

Modtager ledsageren pension efter de sociale love? (ikke efterløn og tjenestemandspension)

Ja

Ansøgning i forbindelse med behandling på følgende hospital og afdeling(er):
Hospital
Afdeling(er)
Dato

Behandling på privathospital:
Hvis behandlingen er foregået på privat hospital, skal kvittering på fremmøde vedlægges.

Nej

Bornholms Hospital
Patientrejser
Jeg giver hermed de involverede regioner, herunder bopælsregionen samtykke til at indhente og udveksle
yderligere oplysninger om mine helbreds-, visitations- og pensionsforhold m.v. med andre myndigheder,
som er nødvendige for vurderingen af denne ansøgning. Jeg giver også samtykke til, at en udpeget læge
i bopælsregionen må slå op i det elektroniske patientjournalsystem. Dette til brug for vurderingen af, om
undersøgelsen/behandlingen jeg har modtaget, kunne være tilbudt i bopælsregionen (frit sygehusvalg).

Samtykke og underskrift
Jeg bekræfter hermed at jeg anmoder om refusion for transport, samt at ovenstående information er korrekt.
Dato
Ja

Nej

Evt. bemærkninger

Gem formularen og send dine oplysninger sikkert til os
Du skal gemme denne formular og sende den som vedhæftet fil fra din sikre digitale postkasse på borger.dk
Det gør du ved at benytte dette link:
https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=15590
OBS: Du må ikke sende personfølsomme oplysninger fra din almindelige mailadresse.

Kontakt
Patientrejser
Bornholms Hospital, Ullasvej 8 – 3700 Rønne
Telefon: 38 67 00 99. Telefonåbningstid: Man-tors kl. 9 – 15.30, fre: kl. 9 – 14.30

Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter
databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:
• At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din
henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores elektroniske
sagsbehandlingssystem.
• At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger
og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver,
Birgitte Hagelskjær Nielsen. Find kontaktoplysninger på www.regionh.dk/dpo.

Bornholms Hospital
Patientrejser
De relevante bestemmelser i bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter
sundhedsloven.
§ 15. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis
personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets
visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og er i
øvrigt omfattet af en af følgende situationer:
a) personen indkaldes i forbindelse med sygehusbehandling til videre ambulant behandling, eller
b) personen hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.
§ 16. Personer, der er henvist efter regionsrådets visitationskriterier til behandling på et af bopælsregionens
egne sygehuse eller samarbejdssygehuse m.v., eller til et sygehus med specialiserede funktioner (tidligere
lands- eller landsdelssygehus), er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse, når mindst en af
betingelserne i § 15 er opfyldt, jf. §§ 30 og 31.
§ 17. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 15, jf. §§ 30 og 31, og som vælger at anvende
det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og §
87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det
behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.
Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 15, nr. 2, forudsætter at afstanden til eller fra det
sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.
§ 30. Befordringsgodtgørelse efter denne bekendtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften
med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel.
Stk. 2. Befordringsmidler, der kan ydes godtgørelse til efter stk. 1, omfatter offentlige transportmidler, herunder
bus, tog og færge, samt taxa og privatbil m.v.
Stk. 3. Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 har patienten ret til at få dækket den reelle
udgift til befordring, når patienten har benyttet offentlige transportmidler og i det konkrete tilfælde ikke har
benyttet en eventuel rabatordning. Øvrig udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 sker efter en teknisk
beregning, hvori eventuelle rabatordninger medregnes.
§ 31. Befordringsgodtgørelse efter §§ 4 og 5, § 15, nr. 1, og § 23, nr. 1, ydes kun, når udgiften til og fra
behandlingsstedet overstiger 42 kr. i alt.
Stk. 2. Befordringsgodtgørelse efter § 6, § 15, nr. 2 og 3, § 23, nr. 2 og 3, og § 27, stk. 1 og 2, ydes kun, når
udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 100 kr. i alt.
Stk. 3. Befordringsgodtgørelse efter § 17, § 20, stk. 4, og § 24, stk. 2, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte
behandlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter
regionsrådets visitationskriterier, overstiger henholdsvis 42 kr. i alt for pensionister og 100 kr. i alt for andre.
Stk. 4. Befordringsgodtgørelse efter § 24, stk. 1, og § 25, stk. 3, ydes kun, når udgiften til og fra det valgte be
handlingssted og ligeledes til og fra det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter kom
munalbestyrelsens visitationskriterier, overstiger henholdsvis 42 kr. i alt for pensionister og 100 kr. i alt for andre.
Stk. 5. Befordringsgodtgørelse efter stk. 1-4 kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter.
Stk. 6. Overnatningsgodtgørelse efter laveste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v.,
jf. § 26, samt overnatningsgodtgørelse efter laveste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge
m.v. i forbindelse med ledsagelse, jf. § 27, stk. 3, kan ikke overstige personens faktiske udgifter.
Stk. 7. En gang årligt den 1. januar, første gang den 1. januar 2019, pris- og lønreguleres det beløb, der er nævnt
i stk. 1-4. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
§ 32. Befordring eller befordringsgodtgørelse efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse ydes mellem
patientens bopæl og behandlingsstedet.
Stk. 2. Befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med akut behandling ydes mellem patientens
midlertidige opholdssted og behandlingsstedet.

