Ordføreren har ordet

Kjære leser!
I skrivende stund er det midt i januar og dagen er allerede 52 minutter lengre enn ved
vintersolverv. Sola skinner og det er vakkert vintervær.
Pasientreiser
Jeg har i den senere tid fått tilbakemelding fra noen brukere om at de ikke er helt
fornøyd med tilbudet til Pasientreiser. Det gjelder personer som av helsemessige
årsaker har fått rekvisisjon til bruk av drosje. Noe av dette dreier seg om oppførsel
og venting på transport.
Jeg ønsker derfor å komme med følgende informasjon.
Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Helseforetakene har
overtatt hele ansvaret for pasientreiser. Helseforetakene er eid av den norske stat og
har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region. Det er sykehuset Østfold,
lokalisert i Fredrikstad, som har ansvaret for våre pasientreiser. Dette kan ikke
kommunen påvirke.
For å drive drosjetransport kreves det drosjeløyve. Det er Østfold fylkeskommune
som har ansvaret for denne tildelingen og søknad sendes dit.
Kontoret for pasientreiser opplyser at det er Østfold Taxitjeneste som har ansvaret for
å levere drosjetjenester i Rømskog og hele Indre Østfold. Ordningen gjelder i 4 år
omgangen, og det er ny anbudsrunde i år.
Daglig leder i Østfold Taxitjeneste sier at det er viktig å bestille drosje i god tid, dette
er viktig for å kunne planlegge reisen.
Hvis man av helsemessige årsaker ikke kan kjøre selv eller har noen andre til å kjøre
seg, ikke kan ta rutegående transport eller at det mangler rutegående tilbud, kan det
gis rekvisisjon til annen transport. Da er det er din behandler som skal vurdere
behovet og skrive rekvisisjon. Dersom dette er Rømskog Legekontor, er det svært
viktig å huske på at slike rekvisisjoner kun fås i legekontorets åpningstid, som er
mandag og onsdag.
Man kan ha rett til drosje, men nødvendigvis ikke alene. Pasientreisekontoret kan
planlegge at flere pasienter kjører i samme drosje der det er praktisk mulig og
helsemessig forsvarlig. Det blir tatt hensyn til spesielle behov som er skrevet på
rekvisisjonen av din behandler. Dette gjelder blant annet behov for ledsager eller
tur/retur transport.
Dersom man har vært i Oslo eller Akershus til behandling, og det blir bestilt retur fra
behandler her, er det Oslo Universitetssykehus, pasientreiseavdelingen som har
ansvaret for drosjen til hjemreisen.

Leiligheter
Angående leilighetsprosjektet så opplyser Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag
(SOBBL) følgende:
- Vi har registrert 4 interessenter.
- Beskrivelse for innhenting av anbud er under utarbeidelse.
- 2 entreprenører har kontaktet oss for å få lov til å levere anbud/tilbud.
- Vi jobber også med byggesøknad.
Det er det vi har så langt. Vi kommer tilbake med mer opplysninger straks vi har noe
mer.
SOBBL kan kontaktes på telefon 69131000 dersom du er interessert i prosjektet.
Om å oppmuntre
“Å være en oppmuntrer er å tro på seg selv og sine ressurser, og å tro at en kan
være med på å skape en mer positiv verden.”
Ønsker alle en god februar!
Hilsen fra Kari - ordfører

