Kvalitetsstandarder for kørsel til ambulant genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Målgruppe



Serviceniveau




Borgere, der ikke selv er i stand til at tage offentlige transportmidler, og ikke
har anden mulighed for transport, kan visiteres til kørsel.
For at modtage kørsel, skal man visiteres til dette.
Ved visitationen foretages en konkret, individuel vurdering med
udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.



Hvis borgeren ikke kan transportere sig til genoptræning efter servicelovens
§ 86 stk. 1 samt vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 stk. 2, og
det af den trænende terapeut vurderes, at borgeren har et kørselsbehov,
visiteres borgeren til kørsel.



Servicemål



Formål




Indhold i indsats og
frekvens




Leverandør



Kommunen er forpligtet til at yde kørsel i forbindelse med genoptræning
efter hospitalsindlæggelse, hvis det fremgår af genoptræningsplanen, at
borgeren har behov for dette (Sundhedsloven § 140).
Visitation til kørsel sker ved henvendelse til de trænende terapeuter på
Louiselund.
Kørsel til træningscentret følger de visiterede træningsindsatser.
Transport fra eget hjem til visiteret ambulant genoptræning og
vedligeholdelsestræning.
Kørsel til træningscentret følger de visiterede træningsindsatser.
Borgeren hjælpes, efter behov, til bussen og køres til træningscentret og
efter endt træning hjem til bolig.
Nordsjællands Brandvæsen

Krav til leverandøren



Chaufføren sørger for, at alle sikkerhedskrav omkring kørsel er opfyldt.

Krav til borgeren



Betaling



Afbud til træning og kørsel gives til de trænende terapeuter på Louiselund
gerne dagen før eller så snart, det er muligt.
Kørsel til ambulant genoptræning efter servicelovens § 86 stk. 1 samt
vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 stk. 2 er omfattet af
brugerbetaling efter gældende takster.





Kvalitetsmål og
opfølgning

Kørsel til ambulant genoptræning efter sundhedslovens § 140 er
vederlagsfri.
Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om borgerens frie valg på
genoptræningsområdet, ydes kørselsgodtgørelse svarende til det, borgeren
ville have været berettiget til, hvis han/hun gik til træning på det
træningssted, som kommunen ville have henvist til.

Kørsel ved indlæggelse og udskrivning til et genoptræningsophold på
kommunens midlertidige pladser efter servicelovens § 86 stk. 1 og
sundhedslovens § 140 er vederlagsfri.
Der sker løbende revurdering af bevillingen.
 Revisitation efter behov

Lovgrundlag
Klagemulighed

Kontakt til trænende
terapeuter på
Louiselund

Sundhedsloven § 172
Serviceloven:
 Der er, jf. § 117, stk. 2, ikke adgang til at klage over kommunens afgørelser
om hjælp efter § 117.
Sundhedsloven:
 Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelse om befordring eller
befordringsgodtgørelse, kan det gøres gennem:
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
www.stps.dk
Alle hverdage 8.00-13.00 på telefon 48 49 86 00
E-mail: louiselund@horsholm.dk

