Borgerinformation

Befordringsvejledning
til genoptræning

§

Genoptræning i Lolland Kommune
Hvis du er udskrevet fra sygehus og har fået en genoptræningsplan fra sygehuset og skal gå til genoptræning i Lolland
Kommune, kan du her i vejledningen læse om dine muligheder for befordring til Maribo eller Nakskov Sundhedscenter.
Denne vejledning gælder kun ved genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Befordring til og fra træningsstedet
Du skal selv sørge for befordring til og fra genoptræningsstedet, hvis du ikke er visiteret særskilt til befordringen.

Hvem kan visiteres til befordring
Det er terapeuten på træningsstedet, der vurderer om du
kan benytte offentlige transportmidler, eller om du skal visiteres til fri befordring. Hvis din tilstand eller dit helbred udelukker, at du kan benytte offentlige transportmidler som
bus, tog og færge, bestiller terapeuten efter aftale med dig
befordringen.
Er du indstillet til fri befordring kan der være ventetid og
samkørsel med andre borgere, der også skal til genoptræning. Du kan forvente at blive afleveret ved træningsstedet
op til 60 minutter før din aftale om træning og der kan være
ventetid op til 60 minutter efter endt træning.
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Hvem har ret til befordringsgodtgørelse til
offentlige transportmidler
Hvis du ikke er visiteret til befordring, har du ret til befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis du
opfylder pkt. 1 og/eller 2.
1. Hvis du modtager pension og udgifterne til offentlig transport til og fra træningsstedet med
det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 25,00 kr.
2. Hvis afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet over stiger 50 km og udgifterne med det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 60,00 kr.
Befordringsgodtgørelsen der ydes, svarer til hvad transporten vil koste med det billigste, forsvarligste transportmiddel.

Transport ved frit valg af genoptræningssted
Hvis du har valgt et træningssted i en anden kommune, betaler Lolland Kommune udgifterne til transport svarende til
det, du ville have været berettiget til, hvis du modtog genoptræning på det træningssted, som kommunen har henvist
til.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse
Du skal bede om en befordringsgodtgørelsesseddel og aflevere den udfyldt på genoptræningsstedet. Du får først dine
befordringsudgifter udbetalt, når du har afsluttet dit genoptræningsforløb.
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