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Syke eldre transporteres fortsatt om natten
Av NTB - 23. juni 2019 | 07:49
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Statsråd Bent Høie (H) sier det ikke er nødvendig med detaljerte instrukser mot praksisen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
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Bent Høie sier det ikke er nødvendig med detaljerte instrukser i nattransport-saken, en
uke etter at han beordret stans. Samtidig har praksisen fortsatt.
«Jeg forventer i første omgang at sykehusene slutter med nattransporter uten at det er
nødvendig med detaljerte instrukser fra toppen. Dette er en del av ansvaret helseforetakene
har med å gi pasientene et godt tilbud og praksisen er i strid med deres egne retningslinjer»,
skriver helseministeren i en epost til VG.
Reklame fra Resett butikken

Men nattransporten av syke eldre fra norske sykehus har fortsatt, til tross for Høies krav om
stans. Det bekrefter foretakstillitsvalgt for Fagforbundet Marius Bjørndalen ved Sykehuset
Østfold.
– Jeg er kjent med at flere av våre medlemmer har kjørt hjemkjøring etter at Høie beordret
stopp. Det er ingenting som tyder på endret praksis, sier han.
I 2018 ble det kjørt minst 1.546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken
22.00 og 7.00, meldte VG forrige uke. Etter avsløringen beordret Høie full stans i praksisen.

– Det at han ikke har tenkt å foreta seg noe utover å gi et intervju til VG, tenker jeg er helt
sjokkerende, sier Aps helsepolitiker Ingvild Kjerkol.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.
Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for
kommentarfeltet. Disse finner du her.
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Navn

bitten • for 14 timer siden

Det er ikke så farlig med våre eldre syke som har betalt skatter gjennom et langt liv , så lenge
våre nye landsmenn får et mest mulig behagelig liv som bosettes her i landet .
14 △

▽ • Svar • Del ›

Sverre Høegh Krohn • for 14 timer siden

Pontius Pilatus toer sine hender og lar de eldre ofres.
12 △

▽ • Svar • Del ›

jølsrud • for 10 timer siden

Jeg glemmer aldri ham som frøs ihjel inne i sin egen leilighet i Oslo vinteren 2010.
https://www.aftenposten.no/...
7△

▽ • Svar • Del ›

Eirin Munkebye • for 12 timer siden

Med en mann, gjennom noen år, med diverse plager og innleggelser på sykehus, har jeg fått
oppleve norsk helsevesen på sitt verste.
Bl.a det med hjemsendelse og ansvarsfraskrivelse.
Ved en anledning fikk jeg telefon en lørdag ettermiddag, om at nå var mannen min klar for
hjemreise, han ville bli sendt avgårde med taxi om en kort stund.
Da sa jeg HØYT: Det kan dere bare glemme! Her er døren låst og ingen hjemme! Mannen min
har ikke yttertøy og ingen nøkkel! Dere kan vel ikke bare dumpe ham...eller? Ha det bra - så la
jeg på røret. Han kom ikke...
Ved en annen anledning ble han kjørt til legevakten fra dagsenteret. Hadde hatt et
illebefinnende. Jeg møtte opp. Legen mente han kunne reise hjem. Nei, så jeg. Han bør
observeres over noen tid. Svaret var, at de hadde ikke ledig plass noe sted...Vel, svarte jeg, det
er deres problem, ikke mitt...reiste meg og gikk...De fant en plass for ham ..
Disse to hendelsene står ikke alene...slitsomt både fysisk og psykisk.
Jeg er IKKE imponert over norsk helsevesen...dog må sies, har møtt mange empatiske og
ansvarsbevisste mennesker - som har uttrykt fortvilelse over visse tilstander.
7△

▽ • Svar • Del ›
KW > Eirin Munkebye • for 12 timer siden • edited

helt enig. Men del av utfordringene er at enkelte beslaglegger unødvendig plass og tid.
Enkelt eksempel; hvor mange går ikke til legen for en forkjølelse? Attpåtil booker
hastetime, som da går ut over en annen som ikke får time den dagen. Andre igjen
forventer dagesvis på sykehus ved fødsel, selv om man strengt tatt kan dra hjem etter
en dag eller to. Slike ting skjer hele tiden, og det er også vanskelig for de ansatte og til
enhver tid "prioritere riktig". Ofte vinner da de som skriker høyest, smører litt på etc. Vi
har nok et av verdens beste helsevesen... Og skal være glad for det. Nå er det sannelig
ting å kritisere norsk helsevesen for også, men vi kan ikke gi et inntrykk av at det har
"spilt fallitt", for det stemmer ikke.
2△

▽ • Svar • Del ›
Runo > KW • for 12 timer siden

Og så så har vi alle "de nye" som legger mer og mer beslag på ressurser uten å
bidra. De skal jo som kjent gå først i køen
5△

▽ • Svar • Del ›

gunhild gunheim > Eirin Munkebye • for 7 timer siden • edited

Nordmenn har NULL prioritert. Det er herrefolket som tas vare på her.
Dette er også noe som de alternative partiene må få opp på dagsordenen! Spørre Ola
om dette er greit. Om det ikke er en stor SKAM at oljelandet Norge behandler eldre og
syke Nordmenn som noe de helst vil bli kvitt.
Etisk sett er dette totalt bankerott.
Var det ikke limo-jensens Frp som skulle ta vare på gamle og syke???

△ ▽ • Svar • Del ›
Ikke gi bort ytringsfriheten • for 14 timer siden • edited

Dessverre for de eldre så er de fleste av dem nordmenn som ikke lenger er skatteytere. Å ikke
være skatteyter er for politikerne helt etter deres ønske, men det er et privilegium som gjelder
kun for deres importerte, og ikke for nordmenn.
6△

▽ • Svar • Del ›

DignitateLibertate • for 13 timer siden

Ja det er på Stortinget og i Regjering de fleste flaskehalser mot folkets ve og vel sitter.
5△

▽ • Svar • Del ›

gunhild gunheim • for 7 timer siden

Det er tilstander akkurat som i diktaturer.
2△

▽ • Svar • Del ›

Runo • for 12 timer siden • edited

Og så har vi AP som ikke kan la være å lage partipolitikk av dette også
2△

▽ • Svar • Del ›

wolfsburg • for 4 timer siden

Hadde det vært tåke kunne man si transporten av gamlingen skjedde i "nacht und nebel"...

△ ▽ • Svar • Del ›
Roald Bentzen • for 7 timer siden

Med så mye Bommer og kø må det være en drøm å bli kjørt om natta - Da går det unna og man
kommer dit man skal! - Jeg pleier alltid å kjøre om natta når jeg skal forbi Oslo eller kjøre langt!

△ ▽ • Svar • Del ›
Leif Stople • for 10 timer siden

Hjemsendelse om natten er ikke bra,men før man forbyr det bør man sjekke om det finnes
praktisk gjennomførbare alternativer.
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Det er på tide at islam og «profeten»
Muhammed gjøres ansvarlig for IS

Tysk delstat vil straffe brenning av EUflagget med opptil tre års fengsel

221 kommentarer • for 13 timer siden

49 kommentarer • for 15 timer siden

freespeechforever — "Islam som en uskyldig,

DrD . — https://uploads.disquscdn.c...

søt og eksotisk liten tro som skal finne sin plass
i det nye Norge" er en av de aller …
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Erdogans kandidat erkjenner valgnederlag i
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