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Vedrorendepasientreiser

Fylkesmannen viser til vedlagte henvendelse fra Strand kommune av 4. mars 2016 hvor det tas opp
at ordningen med pasientreiser ikke fungerer i Ryfylke. Bakgrunnen for bekymringsmeldingen er at
manglende avtaledekning på transporttilbudet medfører ulemper for pasientene. Det er vist til at
dette blant annet har ført til:

Pasienter som skal innlegges på sykehuset og ikke har penger, har ikke krav på
ambulansetransport av den grunn. Transporten blir da en svært komplisert sak. Noen får
kjente til å kjøre.
Pasienter som har behov for fysikalsk behandling for å rehabiliteres eller vedlikeholde
funksjonsnivå, uteblir fra behandling med de konsekvenser det kan ha.
Pasienter som ikke klarer å finne ut av søknad/skjema krever ikke tilbakebetaling og har
store utgifter. Noen velger å utebli fra fysioterapi eller legetime av den grunn.

Strand kommune har også tatt opp problemstillingen tidligere blant annet i e-post av 8. juni 2015.
Fylkesmannen sendte den gang bekymringsmeldingen over til Helse Vest, jf brev av 9. juli 2015.

Det ble etter dette avholdt et møte 29. september 2015 på Statens hus. På møtet møtte
representanter fra Helse Vest, Helse Stavanger, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen.

Som henvendelsen fra Strand kommune viser, er det fremdeles utfordringer med transporttilbudet
for pasientene i Ryfylke. Fylkesmannen oversender derfor henvendelsen fra Strand kommune for
videre oppfølging.

Med hilsen

Ashild van der Veen Paul Grude
kst. avdelingsdirektør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Fra: Grude, Paul[fmropgr@fylkesmannen.no]
Dato: 04.03.2016 16:24:23
Til: *FMR0 A Dokumentsenter
Tittel: VS: Pasientreiser

Fra: Grete Strømsmo [mailto:Grete.Stromsmo©strand.kommune.no]
Sendt: 4. mars 2016 14:31
Til: Grude, Paul
Kopi: 'Anne Mathilde Hanstad'; Hanna Moldekleiv; Anja De Jong; Per Braaten; Tom Jakob Bru
Enme: Pasientreiser

Hei
Helse Stavanger ved pasientreiser skal selvsagt følger regelverket i forhold til offentlige anskaffelser. Det har
de også gjort i forhold til drosjenæringen i Ryfylke mtp pasientreiser.

Drosjenæringen her i distriktet hadde visstnok gitt inn et anbud som var så dårlig at det ikke ble godtatt. Vi
forståelse for at Helse Stavanger ikke kunne akseptere det hvis det ikke holdt mål. Når det ikke er inngått
avtale må pasienten legge ut kostnaden i sin helhet for transporten og sende et skjema til pasientreiser for
refusjon.

Konsekvensen er at dette skaper problemer på flere hold:

Pasienter som skal innlegges på sykehuset og ikke har penger, har ikke krav på ambulansetransport
av den grunn. Transporten blir da en svært komplisert sak. Noen får kjente til å kjøre.

Pasienter som har behov for fysikalsk behandling for å rehabiliteres eller vedlikeholcle
funksjonsnivå, uteblir fra behandling med de konsekvenser det kan ha.

Pasienter som ikke klarer å finne ut av søknad/skjema krever ikke tilbakebetaling og har store
utgifter. Noen velger å utebli fra fysioterapi eller legetime av den grunn.

Helseleder bringer derfor denne problemstillingen til Fylkesmannen fordi vi ser at dette går ut over
pasientene. Og vi spør konkret om Fylkesmannen kan gjøre noe med dette?

Såer det en kjensgjerning at færre drosjer kjører i dette distriktet nå fordi det er mindre oppdrag.

Med hilsen

Grete Strømsmo
Helseleder
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