Visiteret kørsel til læge, genoptræning,
skole eller afprøvning af hjælpemidler

Visiteret kørsel
i Billund Kommune

Kørselsordninger i Billund Kommune
Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til læge og speciallæge.
Brug evt. Flextur 76 608 608.
Men i særlige tilfælde kan du få hjælp til:
•
•
•
•
•

Kørsel til læge og speciallæge
Kørsel til almen genoptræning
Kørsel til specialiseret genoptræning på sygehus
Kørsel til afprøvning af hjælpemidler
Kørsel til skole - sygetransport

Visiteret kørsel betyder
• Kørselfra bopæl til dit bestemmelsessted
• Andre passager kan være med i bilen
• Bilen kører ikke nødvendigvis den direkte vej
• Du kan på udturen blive afleveret op til 30 minutter før den ønskede
tid.
Visiteret kørsel omfatter ikke kørsel til: fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, høreklinik, tandtekniker eller kørsel til undersøgelse på
sygehus.
Bestilling af visiteret kørsel:
Kontakt Billund Kommune, se kontaktoplysninger på bagsiden af denne
folder.
Bestillingen skal dog ske senest 2 timer før, du skal hentes, og tidligst 14
dage før.
Du skal have følgende oplysninger klar, når du ringer:
• Dit personnummer
• Den adresse du ønskes hentet på, og den du ønskes kørt til
• Tidspunkt for hvornår du skal være ved lægen, og hvornår du er færdig
• Husk at spørge lægen hvor lang tid behandlingen tager, så hjemtransport kan bestilles.
• Hvilke hjælpemidler du evt. skal have med på turen.

Billund kommune oplyser dig tidspunktet for,
hvornår du kan blive hentet,
og hvornårdu bliver kørt hjem igen.
Taxa kan komme lidt tidligere:
- Op til 5 minutter FØR den oplyste tid.
Taxa kan komme lidt senere:
- Op til 15 minutter EFTER den oplyste tid.
Hvis taxa ikke er kommet 15 minutter efter den oplyste tid:
- Ring til Sydtrafik på telefon 76 608 608.
Du kan ankomme til dit bestemmelsessted før din planlagte tid:
- Op til 30 minutter før.
Når du ankommer til dit bestemmelsessted:
- Husk at oplyse tidspunkt for afhentning med taxa til sekretæren.
Du kan blive hentet senere end din ønskede tid for hjemturen:
- op til 45 minutter.
Hvis din behandling bliver forsinket:
- er det vigtigt, at du får din læge/sekretær til så hurtigt som muligt
at kontakte Sydtrafik på tlf. 76 608 608, for at få et nyt tidspunkt til
hjemturen.

Bestilling – obs. telefontider:
Kørsel til læge og speciallæge, tlf. 72 34 80 00
Mandag – Fredag 8.15 – 11.30
Kørsel til almen genoptræning, tlf. 79 72 73 12
Mandag – torsdag 8.00 – 10.00 samt 13.00 – 14.00
Fredag
8.00 – 10.00
Kørsel til specialiseret genoptræning på sygehus, tlf. 72 34 80 00
Mandag – torsdag 8.15 – 12.30
Fredag
8.15 – 12.00
Kørsel til afprøvning af hjælpemidler, tlf. 72 34 80 00
Mandag – torsdag 8.15 – 12.30
Fredag
8.15 – 12.00
Sygetransport til folkeskole/ungdomsuddannelser, tlf. 79 72 76 03
Mandag – onsdag 8.30 – 15.00
Torsdag
8.30 – 17.00
Fredag
8.30 – 12.00
Afbestilling/forsinket taxa:
Er du visiteret til kørsel, og bliver forhindret f.eks på grund af sygdom,
skal du afbestille din kørsel på et af ovenstående numre.
MEN
Er det uden for Billund Kommunes telefontid
skal du afbestille til Sydtrafik påtlf. 76 608 608.
Vær opmærksom på at nummeret til Sydtrafik
udelukkende bruges til at ”rykke” for en forsinket Taxa,
eller til at foretage afbestilling af allerede bestilt kørsel,
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