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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om befordring og befordrings-

bekendtgørelse efter sundhedsloven 

_______________________________________________________________ 

 

 

Kørestolsbrugere uden egen bil kan have vanskeligheder med kørsel til fx 

screening for brystkræft, da den kollektive transport i stor grad er utilgængelig 

for kørestolsbrugere. 

 

Er man visiteret til individuel handicapkørsel, må man gerne bruge sin kørsels-

ordning til at komme til screening. Men så bruger man en tur frem og tilbage af 

sine 104 ture, som man kan tildeles årligt, og som i praksis betyder 52 ture 

tur/retur. Omtrent halvdelen af landets kommuner bevilger ikke flere ture end de 

104 ture om året. (Se fx side 34 

https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._4_2016 .) 

 

Bor man i et yderområde, og hverken har bil eller kørselsordning, så er taxi-

kørsel for egen regning tit håbløst, da lifttaxier er dyrere at køre i end 

almindelige taxier, og specielt i landets yderområder kan der være langt til 

sygehuse eller klinikker, hvor disse screeninger foretages. Flere regioner har 

også valgt at opstille mobile undersøgelsesenheder, som er utilgængelige på 

grund af trappetrin, hvorfor kørestolsbrugere ofte skal til screening på et 

sygehus. 

 

I Dansk Handicap Forbund ser vi gerne, at kørestolsbrugere kan få dækket 

kørsel til folkeundersøgelser via sundhedsloven, så kørslen frem og tilbage ikke 

bliver en økonomisk forhindring for at deltage. 

 

 

PS: Danmark har underskrevet FN’s Handicapkonvention, som skal sikre lige-

behandling af borgere med handicap. Se nedenstående, som er sakset fra 

Handicapbarometeret på Instituttet for Menneskerettigheders hjemmeside. 

https://menneskeret.dk/nyheder/manglende-ligebehandling-mennesker-

handicap-danmark. 

 

”Danmark anerkender, at personer med handicap har ret til at nyde den højest 

opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap. Danmark 
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skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap 

har adgang til sundhedsydelser. Det gælder fx sundhedsrelateret rehabilitering.” 

Kilde: Handicapkonventionen, artikel 25 

 

”For at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og 

deltage fuldt ud i alle livets forhold skal staten træffe passende foranstaltninger 

til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til 

offentligt tilgængelige fysiske omgivelser og transportmuligheder, information og 

kommunikation og andre faciliteter og tilbud, både i byområder og i land-

distrikter.” 

Kilde: Handicapkonventionen, artikel 9 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Olsen 

landsformand 

 


