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Pasienttransport av eldre frå sjukehus til heimkommune på natta 
 
 
Vi viser til brev frå Fylkeseldrerådet i Hordaland og spørsmåla knytt til oppslag i media som 
fortel om at eldre pasientar er blitt skrivne ut frå sjukehus og køyrde heim i ambulanse frå 
sjukehus til kommunane om natta. 
 
Vi vil understreke at pasienttransport som hovudregel skal skje på dagtid, om ikkje 
pasienten ønskjer anna eller det elles er medisinsk naudsynt.  
 
I samband med medieoppslaga som har vore tidlegare i år har Helse Vest presisert haldninga 
statsråden også har uttrykt overfor føretaka våre. Alle føretaka i Helse Vest er bedne om å gå 
gjennom rutinar og praksis, slik at vi kan vere sikre på at pasientar ikkje unødig blir 
transportert om natta. Etter brevet frå dykk i sommar er dette gjentatt. 
 
Helseføretaka viser stor forståing for at det kan vere ei påkjenning å bli transportert om natta, 
og at det kan vere krevjande for kommunehelsetenesta å ta i mot pasientar på nattevakt. 
Sjukehusa skal uansett tidspunkt for transport ha dialog med kommunehelsetenesta anten 
pasienten skal heim eller til sjukeheim i god tid før pasienten reiser frå sjukehuset. 
 
Nokre tilfelle av heimkjøring på kvelds- og nattetid vil det framleis vere, men dette skal altså 
vere unntaka. I nokre tilfelle vil pasient og pårørande ikkje vere på sjukehuset lenger. Dette er 
ønskje vi sjølvsagt vurderer innanfor det som er medisinsk forsvarleg.  
I andre tilfelle avtalar sjukeheimen kortare konsultasjonar i akuttmottaket på sjukehuset, til 
dømes for skifte av kateter eller ta røntgen for avklaring. Finn ein ikkje indikasjon for at 
pasienten skal leggjast inn på sjukehus, er det gjerne ønskeleg at pasienten blir køyrt tilbake 
til sjukeheimen. Dette kan skje på sein kveldstid og nattetid, men skal sjølvsagt også vere 
innanfor det som er medisinsk forsvarleg og det som er avtalt på førehand. 
 
Praksis i føretaka er så langt og stort sett  innanfor rammene av god medisinsk praksis. 
Pasientane skal sleppe å vere på sjukehus om dei ikkje treng det, men det skal vere både trygt 
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og opplevast som riktig om ein ikkje kan reise på dagtid. Statistikken frå VG og spørsmålet frå, 
mellom anna, Fylkeseldrerådet i Hordaland er ei god påminning og har gitt oss grunn til å gå 
nøye gjennom rutinar og praksis på feltet den siste tida. 
 
 
Vennleg helsing 
 
Baard-Christian Schem Bente Aae 
Fagdirektør Kommunikasjonsdirektør 
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