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Patientbefordring og MR-scanninger i weekenden
På baggrund af en konkret sag, har Henrik Gottlieb Hansen stillet to
spørgsmål.
• Hvordan er aftaler og regler for patienttransport, hvorfor er
det ikke muligt for pårørende at komme med?
• Foretages der ikke MR-scanninger fra fredag kl. 16 til mandag
morgen på Regionshospitalet i Randers?
Spørgsmålene besvares i det følgende. Besvarelsen går ikke ind den
konkrete sag, men er på et overordnet niveau.
Regler og praksis i forhold til transport af pårørende med den siddende patienttransport
Bekendtgørelsen om befordring og befordringsgodtgørelse efter
sundhedsloven (BEK nr. 816 af 18/06/2018) udgør de juridiske rammer for Region Midtjyllands visitation af siddende patienttransport og
behandling af ansøgninger om befordringsgodtgørelse.
Ifølge bekendtgørelsens §27 har regionen lovhjemmel til at yde befordring til en ledsager. I §27 præciseres det således: "En ledsager til
en patient, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i kapitel 1,3, og 4, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller helbredstilstand."
Region Midtjylland tilbyder dermed befordring af en ledsager, hvis
eksempelvis patienten er dement, hørehæmmet, svagtseende eller
har en alder, hvor en ledsager er nødvendig for at skabe tryghed under transporten og i forbindelse med behandlingen på hospitalet.
Visitationen afhænger således af, hvilke oplysninger Kørselskontoret
modtager i forbindelse med bestillingen.
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Side 1

MR-scanninger i weekenden
Der foretages ikke akutte MR-scanninger på Regionshospitalet Randers fra kl 15.00 fredag til
kl. 7.30 mandag.
Der bliver foretaget planlagte ambulante scanninger i weekenden. Der er dog ikke vagtbemandingen til at lave akutte MR-scanninger i weekenden, da der ikke er MR-scanner ved akutmodtagelsen, hvor alt det akutte foregår. Akutte neurologiske patienter skal derfor til AUH, hvor
neurologerne er.
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