
Sendes til kommunen  

Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 

Dato Sagsidentifikation 

 

Ansøgning om fribefordring til læge og 
speciallæge efter §§ 170 og 173 i 
Sundhedsloven 

 
Ansøger 

Fulde navn Personnummer 

Adresse Telefonnummer 

 
Modtager du pension fra det offentlige Nej Ja 

Sygesikrings- 
Gruppe Gruppe 1 Gruppe 2 

 
 
Kan du benytte offentlige transportmidler, herunder flextur Nej Ja 

 
Har du anden kørselsmulighed f.eks. Falck abonnement, bil, scooter e.l. Nej Ja 

 
Har du fået bevilget invalidebil/handicapbil Nej Ja 
Hvorfor kan offentlige transportmidler ikke benyttes. Beskriv din sygdom/fysiske funktionsnedsættelse 

 
 
Er du visiteret til handicapkørsel (SBH) 

   
Nej 

 
Ja 

 
Anvender du rollator 

   
Nej 

 
Ja 

 
Anvender du kørestol 

   
Nej 

 
Ja 

 
Er kørestolen sammenklappelig 

   
Nej 

 
Ja 

 
Anvender du andet ganghjælpemiddel 

 
Nej 

 
Ja 

Hvis ja, hvilket 

 
 Har du brug for blive ledsaget fra din bopæl og ud til taxaen/bus?  

 
Nej 

 
Ja 

 
Er årsagen til ansøgning om lægekørsel varig 

   
Nej 

 
Ja 

 
Årsagen er midlertidig og skønnes at vare til: 

Skriv dato: 

 
Har du særlige behov ved transport 

   
Nej 

 
Ja 

Hvis ja, beskriv behov 

 
Jeg giver hermed mit samtykke til, at kommunen kan indhente Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. 
yderligere oplysninger om mine helbredsmæssige og økonomi- Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 
ske forhold, når dette har betydning for kommunens behandling 
af min ansøgning. Oplysningerne kan indhentes hos sygehus, Undertegnede erklærer at ovenstående oplysninger er rigtige, 
speciallæge eller egen læge. og at jeg er bekendt med, at jeg har pligt til straks at underrette 

kommunen, såfremt der sker ændringer i mine helbredsmæs- 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver sige forhold. Jeg giver samtidig samtykke til at ovenstående 
oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksom- oplysninger må videregives til Flex-trafik. 
heder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller 
samarbejder med kommunen. Der kan påregnes en behandlingstid på op til 14 dage. 

 
Dato og underskrift 
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