Oversigt over kørselsordninger
Kørselsordning
Kørsel til Høreklinikken på
Regionshospitalet Holstebro vedr. høreapparatbehandling, udlevering, tilretning mm
Befordringsgodtgørelse i forbindelse
med ansøgning og ydelse af kropsbårne hjælpemidler

Regler i korte træk

Ansvarlig afdeling
Regionshuset i Holstebro

Kontaktperson og telefonnummer
Regionshuset i Holstebro, kørselskontoret, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro
7023 6248

Når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr.,
dog 25 kr. for pensionister

Sundhed og Omsorg

Kontaktcenter
9974 1441

Handicapkørsel

Svært bevægelseshæmmede, som ikke kan
bruge almindelig kollektiv trafik. Skal være
visiteret til ganghjælpemiddel
Alle kan benytte Flextur mod egen betaling.
Takst 7 kr. pr km, dog min 35 kr. pr tur. Bemærk denne pris er for kørsel indenfor kommunen.
Er en person visiteret til daghjem kan der
træffes aftale om transport med lederen af aktivitetsområdet
Kørslen koordineres i Sundhedscenter Vest

Sundhed og Omsorg

Ingelise Jespersen 9974 1524

Midttrafik

Turen bestilles på: 8740 8300 (tast 1)
Bestilling alle ugens dage kl. 7.0020.00 - senest en time før ønsket kørselstidspunkt.
Birgit Wang Nielsen 9694 9395

Der skal være en spec. genoptræningsplan.
Sygehuset rekv. kørslen via Sundhedsc.Vest,
som også er ansvarlig for betaling af kørslen.
Kræver ansøgningsskema. Udleveres i Borgerservice eller fra Sundhedscenter Vest.

Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg

Sundhedscenter Vest Tarm:
Karen Hindø 9974 1454

For alle der har mere end 50 km hver vej.
Pensionister ingen 50 km regel – kun 25 kr. i
min. udgift. Medbring dokumentation.

Borgerservice Ringkøbing

Kontaktcenter
9974 1222.
(Liggende transport - akut - bestilles af
Borgerservice på 7010 2030)
Kørselskontoret i Holstebro
7023 6248 ml. 8-14 på hverdage.
Lægårdvej 12, 7500 Holstebro
Bestilling senest dagen før transport
Kørselskontoret i Holstebro og Århus
7023 6248 ml. 8-14 på hverdage.
Bestilling senest dagen før transport

Flextur – dør til dør tilbud til alle.
Supplement til den kollektive trafik.
Kørsel til Daghjem
Kørsel til almen genoptræning
Kørsel til specialiseret genoptræning
Befordringsgodtgørelse til almen og
specialiseret genoptræning – herunder
hjerterehabilitering.
Befordringsgodtgørelse til egen
læge og nærmeste speciallæge (også
liggende transport § 170, stk. 3).
Befordringsgodtgørelse i fbm behandling på sygehus i region Midtjylland

Kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50
km. Pensionister ingen 50 km regel.

Kørsel til sygehus og Hospice

Hvis man ikke selv kan befordre sig pga. helbred.
Transport til Hospice efter lægeordination.
Disse former for kørsler er for egen regning
og eget ansvar.

Kørsel til fysioterapeut, kiropraktor,
tandlæge, høreklinik og -tekniker,
fodterapeut, psykolog.
Ajourført: Tove Lysgaard oktober 2018.

Aktivitet Nord
Aktivitet Syd
Sundhed og Omsorg

Janne Nielsen 9974 1002
Sundhedscenter Vest Tarm:
Karen Hindø 9974 1454
Sundhedscenter Vest Tarm:
Karen Hindø 9974 1454

