Kvalitetsstandard for kørselsordninger

Indledning:
De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i
Nordfyns Kommune er:








Sundhedsfremme og forebyggelse
o Der er særligt fokus på at fremme det sunde valg, så det bliver det lette valg for borgeren i
1
hverdagen, særligt i relation til de 8 folkesygdomme og borgere med kroniske lidelser.
Rehabilitering
o Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme muligheder, som alle andre har. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken
via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager
afsat i borgerens ønsker, ressourcer og behov.
Recovery
o Sigtet med recovery-tanken er, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist og i et vist omfang kan vende tilbage til det funktionsniveau og sociale liv vedkommende havde inden sygdommen. Det vil også sige, at sindslidende understøttes i muligheden for at leve et så normalt liv som muligt, med samme rettigheder og ansvar/pligter som andre borgere.
Inddragelse af velfærdsteknologi
o Nordfyns Kommune fokuserer på implementering af nye teknologier til relevante målgrupper.
Her tænkes på applikationsprogrammer, der kan understøtte udviklingshæmmede, borgere
med psykiske lidelser, hjerneskadede og øvrige handicappede i et mere værdigt og selvstændigt liv.

Kvalitetsstandarderne er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering.

1

Hjerte-kar-sygdomme • Type 2-diabetes • Osteoporose • Muskel- og skeletsygdomme • Overfølsomhedssygdomme • Psykiske lidelser • Kronisk obstruktiv lungesygdom • Cancer
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Kvalitetsstandard for kørselsordning for svært bevægelseshæmmede
Forudsætninger

Beskrivelse af ydelsen:

Ydelsens lovgrundlag

§ 11 i Lov om Trafikselskaber.

Formålet med ydelsen er

At tilbyde individuel kørselsordning (fritidskørsel) for svært bevægelseshæmmede over 18 år, med fast bopæl i Region Syddanmark.





Kørsel i personvogn, tog eller kørestolstransport indenfor Region Syddanmark og en tilstødende region.
104 enkeltture pr. år svarende til 26 ture i kvartalet.
Kørsel til/fra nærmeste sted/gadedør, hvortil der lovligt kan køres.
Chaufføren yder alene hjælp ved ind- og udstigning.
Efter særlig visitation ydes chaufførhjælp mellem vogn og entredør/bestemmelsessted.
Da kørslen er en del af det kollektive trafiksystem, kan der være flere
kunder med samme bus ligesom der kan forekomme omvejskørsel.
Efter særlig visitation er der mulighed for at medtage nødvendig hjælper
under transporten.
Mulighed for at medtage ledsagere i det omfang der er plads, og såfremt det er aftalt ved bestilling. Hver ledsager betaler samme turafhængige pris, som ansøger.
Efter særlig visitation er der mulighed for at medtage minicrosser
Kørsel til øvrige regioner forgår som togrejser.

Aktiviteter der ikke indgår
i ydelsen




Kørsel til terapi, behandling og lignende.
Kørsel til læge, speciallæge og sygehus.

Hvem kan modtage ydelsen?



Du som på grund af fysiske handicaps, ikke er i stand til at benytte den
almindelige lokale eller regionale kollektive trafik. Ligeledes skal du benytte et ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen, eller være
berettiget hertil, som følge af din fysiske tilstand
Det er ikke nok, at der er bevilget et ganghjælpemiddel f.eks.
stok/krykke, hvis der samtidig med kan benyttes offentlige transportmidler.

Aktiviteter der indgår i
ydelsen












Din helbredsmæssige situation skal være af varig karakter og forventes
at være til stede mindst et år.



Revisitering hvert år. Evt. ved brug af gangtest.
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Hvem kan ikke modtage
ydelsen?







Hvor kan jeg ansøge?
Hvad koster ydelsen for
borgeren

Du som har en helbredsmæssig tilstand der kræver specialtransport
udover kørestolstransport.
Du som alene på grund af hjerte/ lungelidelser og allergier er bevægelseshæmmet
Du som alene er bevægelseshæmmet på grund af svagsyn/ blindhed
Du som på grund af distance til offentlige transportmidler ikke er i stand
til at benytte dem
Du som søger optagelse i ordningen på grund af psykisk handicap

Du kan ansøge via Borger.dk eller kontakte Socialcenter Nordfyn på tlf.: 64 82
83 14



Det koster fast abonnementspris på kr. 455,00 (2014 priser), der opkræves x 1 årligt.
Desuden opkræves en turafhængig pris med chaufføren afhængig af
turens længde.
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Kvalitetsstandard for kørselsordning til læge og speciallæge
Forudsætninger:

Beskrivelse af ydelsen:

Ydelsens lovgrundlag

§ 170 i Sundhedsloven samt kapitel 1 i Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven

Ydelsen omfatter

Kørsel til egen læge eller speciallæge til dig, der modtager pension efter de sociale pensionslove.
Nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut
skadebehandling hos egen læge eller speciallæge.
Du som har ret til befordringsgodtgørelse, hvis afstanden mellem din bopæl og
nærmeste speciallæge overstiger 50 km.

Formålet med ydelsen er

Primært at sikre, at personer, som er omfattet af Lov om Social pension, kan få
godtgørelse ved kørsel til egen læge eller speciallæge.

Aktiviteter der indgår i
ydelsen

Godtgørelse af nødvendig befordring til og fra praktiserende læge.
Godtgørelse af nødvendig befordring til speciallæge, når denne behandling eller
undersøgelse finder sted efter henvisning fra egen læge, og ydes af den speciallæge indenfor vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest dit
opholdssted.

Aktiviteter som ikke indgår i ydelsen

Dig, som ikke er omfattet af sygesikringsgruppe 1.
Kørsel til tandlæge, kiropraktor og fysioterapeut.

Hvem kan modtage ydelsen?

Dig som er bosat eller opholder sig i Nordfyns Kommune, som på grund af sygdomstilfælde har brug for læge eller speciallæge og ikke selv har mulighed for
at transportere dig på grund af nedsat funktionsniveau eller lignende.
Der skal forelægge skriftlig ansøgning, og en eventuel gangtest kan udbedes, til
brug i en individuel og konkret vurdering i visitationen af kørsel til læge og speciallæge.
Der sker revisitering hvert år og kørselstilbuddet tager udgangspunkt i kontrakten med trafikselskab.

Hvor kan jeg ansøge?

Du kan ansøge via Borger.dk eller kontakte Socialcenter Nordfyn på tlf.: 64 82
83 14

Godkendt den 25.01.2018 i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest december 2018.
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