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Pasienttransport

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter. Reisen må være lenger enn ti 
kilometer. Du kan søke etter hjemreise og innen seks måneder etter at reisen er 
gjennomført. Søknadsskjema finnes på nettet .

Har du anledning til å få hjelp med transport fra dine pårørende er det en fordel.

Trenger du av helsemessige eller medisinske årsaker tilrettelagt transport, må 
dette bestilles av din behandler eller lege. 

Når du reiser fra sykehuset vil vi ordne med transport. Vi har flere former for 
transport  som  helseekspress (buss), drosje, helsebil, hvit ambulanse og 
ambulanse. 

For mer informasjon: Kontakt ditt pasientreisekontor, ring 05515 eller 
www.pasientreiser.no

Informasjon til pasienter og pårørende

Fra Ahus til kommunehelsetjenesten

Har du eller pårørende spørsmål til kommunen/bydelen før utskrivelse, tar dere 
direkte kontakt med kommunen/bydelen. 



Du vil bli spurt om samtykke til 
elektronisk meldingsutveksling 
mellom Ahus og din kommune/ 
bydel. Via slik meldingsutveksling 
planlegger  vi utskrivelse.

Kommunikasjonen mellom 
sykehus og kommune/bydel 
foregår i hovedsak elektronisk.

Fra Ahus og hjem

Vi ønsker å informere deg om hva 
sykehuset har ansvar for og hva 
kommune/bydel har ansvar for.

Dialog mellom pasient og lege/hva er viktig for deg?

Sykehusets ansvar er å diagnostisere 
og behandle. Kommunens/ bydelenes 
ansvar er å tilby en forsvarlig helse- og 
omsorgstjeneste.

Behov for samarbeidsmøte 
eller vurderingsbesøk?
Har du eller ansatte i kommunen 
behov for et møte om deg og din 
situasjon, kontakter  dere  oss her 
på Ahus for å gjøre en avtale om 
dette.

Egenbetaling
Kommunen/ bydelen har 
egenandel på enkelte tjenester. 
Informasjon  finner du på 
kommunens/ bydelenes 
hjemmesider.

Ahus og din hjemkommune samarbeider tett om det som 
skal skje når du kommer hjem fra sykehuset.

Behandlingshjelpemidler
Trenger du medisinsk-tekniske 
behandlingshjelpemidler når du 
utskrives, søker sykehuset om utstyret 
for deg før utreise.
Vår seksjon for behandlingshjelpe-
midler (BHM) sørger for at utstyret er 
klart ved utskrivelse. Du kan da hente 
utstyret direkte hos BHM på 
sykehusområdet.

Mer informasjon på www.ahus.no

Andre hjelpemidler
Trenger du ordinære hjelpemidler, 
som for eksempel rullator eller toalett 
forhøyer, formidler sykehuset dette til 
din kommune/bydel. Kommune/bydel 
har ansvar for å bistå deg med dette 
ved hjemreise. 

Har du ikke behov for kommunale 
omsorgstjenester, men trenger for 
eksempel en rullator, må du selv ta 
kontakt med kommunen/bydelen.

Hvilke tjenestetilbud den enkelte kommune/bydel tilbyr vil variere noe, 
men i hovedsak tilbys de fleste tjenester hjemme hos deg.


