Telefontavle kørsel
Flextur

Kan benyttes af alle til alle formål
Borger betaler selv – hvis den benyttes til lægekørsel, kan udgiften refunderes

Sydtrafik tlf. 76 60 86 08
Kræver visitering første gang (se nedenfor)

Kørsel til læge og speciallæge

Vojens Taxi- og Servicetrafik tlf. 88 72 44 72
Telefontid kl. 08-16 på hverdage
Bestilles senest 2 timer før

Visitering til læge- og
speciallægekørsel

Sønderborg Kommune

Transportkontoret tlf. 88 72 41 41
Kræver visitering første gang (se nedenfor)

Handicapkørsel

Sydtrafik tlf. 76 60 86 08
Bestilling senest 2 timer før
Max 14 dage inden.
Sønderborg Kommune

Visitering til Handicapkørsel

Lægevagten

Transportkontoret tlf. 88 72 41 41
Borger lægger penge ud og søger efterfølgende om at få udgifterne refunderet
ved fremsendelse af boner, der er stemplet ved lægevagten og påført cpr-nr. til:
Transportkontoret
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
OBS! Vedr. kørsel til skadestuen kontakt da Patientbefordringen for vejledning.
Kræver visitering.

Sygehus

Patientbefordringen tlf. 70 11 31 11
Telefontid kl. 8-15
Bestilling senest dagen før, tidligst 14. dage før
Kræver visitering

Høreklinik

Patientbefordringen tlf. 70 11 31 11
Telefontid kl. 8-15
Bestilling senest dagen før kl. 12

Privat høreklinik
Aflastning
Fysioterapi
Fodterapeut
Kiropraktor
Omsorgstandpleje
Tandlæge
Liggende transport

For egen regning (brug Flextur eller handicapkørsel, se ovenfor)

For egen regning (brug Flextur eller handicapkørsel, se ovenfor)

For egen regning
Hvis borgeren har et Falck-abonnement, kan dette muligvis omfatte liggende
transport.
Liggende transport kan bestilles ved:

DK Ambulancetjeneste (læs mere her). Det koster som
udgangspunkt 4.600 kr. (momsfrit) for korte ture (inden for Sønderjylland). Disse
bestilles minimum dagen før. Lange ture kan bestilles for en merpris (ring til DKAmbulancetjeneste for at få en skræddersyet pris på tlf.

70 23 19 11) og

skal bestilles i god tid. Det er muligt at medtage en pårørende samt hjælpemidler
og en begrænset mængde bagage.

European Ambulance Service (læs mere her). Det koster 1.100
kr. pr. time (dog 1.300 kr. mellem kl. 18.00-08.00) og man faktureres for
minimum 4 timer pr. transport. Ring på tlf.
tur.

40 17 20 73 for at bestille en

