Pr. 1/1-2017 træder en ny ordning i kraft for patienter, der skal til behandling i Danmark.
Ordningen betyder at:

Generelle oplysninger om øvrige forhold der vedrører pårørendes ophold sammen med en patient på Det grønlandske Patienthjem:



Patienter på Det grønlandske Patienthjem kan have én pårørende boende gratis på sit værelse.

Transport i forbindelse med ophold på Det grønlandske Patienthjem
Den pårørende er selv ansvarlig for at arrangere og afholde alle udgifter til
transporten til Det Grønlandske Patienthjem, uanset hvorfra rejsen påbegyndes.



Den pårørende kan få gratis morgenmad under opholdet på Det grønlandske Patienthjem.

Den pårørende er ligeledes selv ansvarlig for og afholder alle udgifter til al
øvrig transport i forbindelse med sit ophold på Det Grønlandske Patienthjem.

Tidligere skulle pårørende betale både for overnatning og for alle måltider på
patienthjemmet.
Hvem er en pårørende?
Patienten bestemmer selv hvem den pårørende er. Det kan for eksempel være
en samlever/ægtefælle, et familiemedlem eller en ven.
Følgende forhold gør sig gældende for den pårørendes ophold på Det
grønlandske Patienthjem:
En patients pårørende kan indlogeres gratis hos patienten med forbehold
for kapaciteten på Det Grønlandske Patienthjem.
Indlogering af en patients pårørende er kun gratis for den pårørende, når patienten er indlogeret på Det grønlandske Patienthjem.
Det betyder, at hvis patienten, under sit ophold på Det grønlandske Patienthjem,
indlægges på et hospital i Danmark, kan den pårørende ikke forsat være gratis
indlogeret på Det grønlandske Patienthjem. Hvis der er ledig kapacitet, kan den
pårørende blive på Det grønlandske Patienthjem mod betaling.
Det Grønlandske Patienthjem er naturligvis fortrinsvist til rådighed for sundhedsvæsenets patienter. Hvis Det Grønlandske Patienthjem ikke har kapacitet til en
patients pårørende, vil vedkommende selv skulle sørge for sit ophold, herunder
logi og udgifter forbundet med opholdet.
Den pårørende kan få gratis morgenmad under opholdet sammen med patienten på patienthjemmet.
Det betyder, at den pårørende kan spise morgenmad sammen med patienten,
så længe den pårørende er indlogeret på værelset sammen med patienten. Det
betyder også, at den pårørende selv er ansvarlig for dagens øvrige måltider og
for udgifterne hertil.

Ekstra pårørende
Patienten kan kun have én pårørende boende gratis hos sig.
Hvis patienten har mere end én pårørende med sig, kan der arrangeres en
ekstra opredning på samme værelse / lejlighed mod betaling, i det omfang
kapaciteten tillader. Det er Det Grønlandske Patienthjem, der vurderer, om
der er kapacitet til en ekstra opredning. Prisen for at have en ekstra pårørende boende, hvis kapaciteten tillader, følger Det grønlandske Patienthjems
almindelige takster.
Tolkebistand
Der er kun afsat ressourcer til tolkebistand for patienter.
Bopælsattest og rejsesygeforsikring
Pårørende til patienter er ikke dækket af det grønlandske sundhedsvæsen
under deres ophold i Danmark. Personer med bopæl i Grønland har, under
midlertidigt ophold i Danmark, ret til gratis sygehjælp ved akut opstået sygdom eller akut forværret kronisk sygdom mod fremvisning af en gyldig bopælsattest. Derfor er det vigtigt, at pårørende medbringer deres bopælsattest.
Sundhedsvæsenet anbefaler desuden, at man altid tegner en privat rejsesygeforsikring, når man skal rejse uden for Grønland.
Medicin
Den pårørende er selv ansvarlig for at have medbragt sin egen medicin hjemmefra, og endvidere selv sørge for eventuel fornyelse af medicin samt betaling heraf. Det anbefales derfor, at den pårørende medbringer medicin til brug
under hele opholdets forventede varighed.
Lægebistand under midlertidigt ophold i Danmark
Pårørende er selv ansvarlige for at tage til en praktiserende læge ved behov
for lægebistand.

Aktiviteter på patienthjemmet
Tilbud om aktiviteter mv. på patienthjemmet er kun beregnet til patienter og visiterede ledsagere. Såfremt den pårørende ønsker at deltage i diverse arrangementer og aktiviteter på patienthjemmet, skal den pårørende selv betale for deltagelse.

Bemærk
Den nye ordning påvirker ikke de gældende regler for pårørende, som visiteres
som ledsagere af sundhedsvæsenet. Disse regler er beskrevet i Hjemmestyrets
bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 2005 om ydelser ved undersøgelse og behandling uden for patientens hjemsted.
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