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HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM RETT TIL  DEKNING  AV UTGIFTER
VED PASIENTERS  REISE FOR UNDERSØKELSE  ELLER  BEHANDLING

Askøy kommune ønsker å komme med følgende kommentarer til forslag om ny
forskrift til dekninger av utgifter ved pasienters reise:

§ 1 a) sett opp mot § 9.

Barn har rett til fri transport. Barn har behov for ledsager. Det bør komme frem at
barn med ledsager skal ha dekket transportutgifter uavhengig av avstand og
befordringsmiddel.

§ 4 b)

Ser det som svært positivt at bostedskommune defineres som nærmeste sted.
Dette gjør det enklere for pasientene å velge behandler.

§ 4 g)

Vi finner det merkelig at reise til spesialister i klinisk psykologi som er ansatt i
kommunen ikke dekkes på samme måte som til annet helsepersonell.

Generelt

Det står lite om fellestransport (kjørekontorene) for pasienter som er til
undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten, og det står ikke noe om
valg av transportselskap.

Fellestransport:  Vår erfaring er at det ofte blir lang ventetid for å komme hjem
igjen fra undersøkelse eller behandlig ved sykehus, og at kjøreturen i en full drosje
kan bli svært lang, noe som er en stor belastning for mange pasienter. Dette
gjelder særlig eldre, mennesker med en alvorkig diagnose og små barn. Vi mener
det bør være en bestemmelse som sier noe om når felleskjøring er uaktuelt ut fra
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bestemte kriterier, og at behandlende lege eller andre må kunne rekvirere egen
transport når disse finner grunnlag for det.

Valg av transportselskap - oppfølging: Hvilket selskap som skal ha oppdrag
med transport legges ut på anbud. Når erfaringen med det selskapet som er valgt
er at drosjene sjelden kommer presis, at sjåførene er lite hjelpsomme, at de er
vegrer seg når pasienten har med hjelpemidler osv., ville det etter vår mening
være hensiktsmessig med en adresse eller et tlf.nr. hvor dette kunne meldes.

På den måten ville det være enkelt å få en oversikt over hvor og på hvilke områder
svikten er, slik at det blir mulig å rette på dette, event. velge et annet selskap eller
stille brukerne fritt.
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