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Uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune 
angående pasienttransport i Midt-Troms 
 

Lenvik kommunes utvalg for helse og omsorg ser med stor bekymring på dagens ordning 
med pasienttransport i regionen som ikke ser ut til komme inn i en form som gagner 
pasienter og bruker på en forsvarlig måte. 
 
Stadig kommer det signaler om feil og svakheter som rammer pasienter og helsetilbud i 
andre enden. 
 
Kommunikasjon, feilberegninger med kjøretid, for seint varslede turer og lange ventetider 
for samkjøring skaper en meget lite tilfredsstillende situasjon for pasientene. Turer som 
varsles for seint til drosjer av reisekontoret, gjør at timer hos lege, fysioterapeut m.m må 
avlyses og pasient og behandler opplever situasjonen som totalt uholdbar. Stor usikkerhet 
blant innbyggerne angående dagens ordning gjør at kommunen som har et "sørge for 
ansvar" for sine innbyggere, ser seg nødt til å be om at denne saken må behandles med 
stor prioritet av de ansvarlige. 
 
Saken har mange sider og mange rammes. 
Foruten at det er en uoversiktlig situasjon for drosjenæringen og at man er bekymret for 
tilbudet til befolkningen generelt, ser man også at legekontor, behandlingstilbud lokalt og 
ved UNN rammes da timer ikke blir møtt opp til og ringvirkningene er store og på sikt 
alvorlige for pasienten. 
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Utvalget for helse og omsorg ber om at man får en løsning på utfordringene og at det gis 
en tilbakemelding på hva som er gjort og hva som skal gjøres. 
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