
Umulige ønsker 
kan gå i oppfyllelse

Ditt ønske – 
vårt oppdrag.



Når sykdom eller funksjonshemming  
står i veien for de gode opplevelsene,  
kan Ønsketransporten hjelpe til.

Vi bidrar til at mennesker med alvorlige 
sykdommer og/eller svært begrenset 
førlighet, kan få oppfylt sine ønsker.  
Det kan være å delta i bryllup, begavelser, 
jubileer og andre viktige anledninger, 
eller å oppleve en fotballkamp, en konsert, 
eller å dra til et sted som har betydning.

Ønsketransporten har fullt utstyrt 
ambulanse, tilpasset transportutstyr 
og kompetent støttepersonell. Når det 
offentlige ikke har tilbud eller tjenester 
tilgjengelig, strekker vi oss så langt det 
lar seg gjøre. Forutsetningen er at ønsket 
er gjennomførbart og medisinsk og 
etisk forsvarlig. 

Ditt ønske 
– vårt oppdrag



ALS til fjells
Vivian er en firebarnsmor med diagnosen ALS. Hun hadde et ønske 
om å komme seg ut i naturen, aller helst til en fjelltopp. Valget falt 
på «Pyttane» på Liafjell, det høyeste fjellet på Sotra. 

Vi ønsket å lage en familietur med 
bål, pølse og pannekaker - 
en naturopplevelse for 
hele familien. 

“Jeg sitter fortsatt og 
smiler. Kroppen er 
mørbanket men det 
spiller ingen rolle, for 
jeg har hatt verdens 
beste tur!”

- Vivian

Kreftsyke Amalie (15) 
tok farvel med 
favoritthesten.
Livet kan være nådeløst 
og fryktelig urettferdig. 
Amalie var i ferd med 
å gi tapt for sykdommen 
da foreldrene kontaktet 
Ønsketransporten. Vi 
organiserte transport og 
kyndig helsepersonell 
slik at hun fikk ta farvel 
med favoritthesten. 



Oppfyll et ønske
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Ditt ønske – 
vårt oppdrag.

Ønsketransporten drives på frivillig basis. Driften dekkes 
av gaver, donasjoner og sponsormidler. Ved å gi penger 
til Ønsketransportens Ønskebrønn bidrar du til at flere 
kronisk og alvorlig syke kan få oppfylt sine største ønsker.

Vipps: 137022
Kontonummer:  3633.63.11807

Har du et ønske eller kjenner noen som har det, 
kontakt oss på post@onsketransporten.no eller 
telefon 901 80 719.

Bli giver eller medlem på onsketransporten.no


