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Bakgrunn 
Stortinget vedtok medio november 2003 at regionale helseforetak skal overta ansvaret for syketransport 
og skyss av helsepersonell fra Rikstrygdeverket med virkning fra 1. januar 2004.  Kjørekontorene 
samordner syketransport med drosje innen sitt geografiske område.  Frem til årsskiftet ble kjørekontorene 
drevet av det enkelte fylkestrygdekontor.  I Stortingets vedtak forutsettes at ansatte på kjørekontorene blir 
overført fra fylkestrygdekontorene til regionale eller lokale helseforetak (virksomhetsoverdragelse). 
 
Helse Vest RHF er i budsjettet for 2004 tildelt 163,5 mill kroner for å ivareta ansvaret for syketransport.   
Av dette er 134,1 mill kroner beregnet som utbetaling til transportører, mens restsummen  på 29,4 mill er 
administrasjonsutgifter.  Av dette igjen er 24,6 mill øremerket kjøp av oppgjørstjeneste fra trygdeetaten 
(se nedenfor).  Det vises for øvrig til styresak   for en nærmere orientering om de budsjettmessige 
konsekvensene. 
 
Sommeren 2003 ble det etablert en regional prosjektgruppe som skulle forberede ansvarsovertagelsen for 
syketransportområdet.   Prosjektgruppens rapport ligger vedlagt denne saken. 
 
 
Kommentarer 
I tråd med anbefalingen fra prosjektgruppen er det nå etablert et kjørekontor ved hvert av helseforetakene  
i regionen.  Opprettelse av kjørekontor ble fremmet som styresak til helseforetakenes siste styremøter før 
jul.  I siste prosjektmøte (medio januar 04) ble det fra samtlige helseforetak bekreftet at overgangen, og 
etableringen av kjørekontorene har gått greit sett fra et pasientperspektiv.  Kjørekontorene er altså 
operative i forhold til å motta bestillinger for transport om å samordne transporten.  Det gjenstår nå å få 
på plass gode rutiner i samhandlingen mot trygdeetaten, både mot de enkelte fylkestrygdetrygdekontor og 
det enkelte trygdekontor som i hvert fylke er definert som oppgjørskontor (utbetalingskontor) for 
syketransportordningen.   
 
Stortinget har forutsatt at det som en overgangsordning finner sted en 50/50-deling av kostnader til 
syketransport mellom staten v/Rikstrygdeverket og de regionale helseforetak.  Det betyr at den samlede 
kostnad for syketransporten innen helseregion vest er beregnet til 327 mill (163,5 x 2) for 2004. 
 
Det er videre en forutsetning fra Stortinget at de regionale helseforetak skal kjøpe oppgjørstjenesten 
(utbetaling for transportoppdrag til leverandører) fra trygdeetaten.  Det er nå etablert en likelydende avtale  
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mellom hvert av de regionale helseforetak og Rikstrygdeverket for å regulere dette forholdet.  Avtalen 
inneholder også bestemmelser om at trygdeetaten skal utføre kontroller av de innsendte krav fra 
transportør.  Kopi av avtalen ligger vedlagt denne saken.  Det arbeides nå med å sikre at trygdeetatens 
kontrollrutiner er betryggende sett med helseforetakenes øyne. 
 
Rikstrygdeverket er definert som direktorat for syketransportordningen.  Dette innebærer blant annet at 
Helsedepartementet på vanlig måte har ansvar for lover og forskrifter på området, herunder det 
overordnede ansvar for tolkningen av disse, mens Rikstrygdeverket (RTV) gis i oppdrag å oppdatere 
rundskriv innen syketransportområdet. Det forutsettes at RTV forelegger forslag til oppdaterte/nye 
rundskriv for de regionale helseforetak til uttalelse.  RTV er videre, i kraft av sin direktoratsfunksjon, 
tillagt en veilednings- og rådgiverrolle i forhold til de regionale helseforetakene.  Det tillegges også 
trygdeetaten å sikre at trygdens personell kan ivareta informasjon overfor brukerne som henvender seg til 
de lokale trygdekontor vedrørende syketransport. 
 
Helsedepartementet legger opp til en kvartalsvis rapportering fra de regionale helseforetak. 
 
I rapporten fra prosjektgruppen foreslås det ulike tiltak for å få en mer effektiv drift og utnyttelse av 
syketransportordningen.  Dette vil i stor grad være et operativt ansvar som ligger hos det enkelte 
helseforetak. Det må likevel arbeides på tvers i regionen for å få etablert like rutiner der dette er 
hensiktsmessig og effektiv.  Prosjektgruppen anbefaler at det arbeides videre innen disse områdene når 
kjørekontorene er vel etablert i helseforetakene : 
 

• Fokus på samordning av drosjetransport/rutegående og utnytting av ledig returkapasitet innen 
ambulansetjenesten. 

• Fokus på rekvisisjonspraksis, rett transportmiddel til rett pasient. Ekstraordinær syketransport på 
reelle medisinske indikasjoner – ikke av bekvemmelighetshensyn for rekvirent eller pasient. 

• Samordne tider for innlegging og timeavtaler – dimittering fra poliklinikker mv for å samordne 
transport av pasienter fra samme geografiske område.  Legge til rette for å nytte rutegående 
transport. 

• Vurdere å få en elektronisk variant på rekvisisjonene som er tilpasset drosjenes taksameter. Noe 
som kan resultere i mindre papir, samt mye lettere kontrollarbeid (jfr. modell fra svenske 
”Sjukresor”). 

• Gå i dialog med samferdselsmyndighetene i de tre fylkene i regionen med sikte på å få tilpasset 
løyvebestemmelsene slik at løyvebestemmelsene som i dag begrenser muligheten for samordning 
mellom fylkene blir myket opp, eller opphører.  

• Utrede drift av syketransport i egen regi for deler av tjenesten, her inkludert vurdering av 
ambulansetjenestens dimensjonering og stasjonering i forhold å se ambulanse- og syketransport 
som to sider av samme sak.  Nye typer kombinerte ambulansebiler som og kan ta flere sittende 
pasienter på vanlige turer. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 

- Rapport fra prosjektgruppen 
- Avtale med Rikstrygdeverket vedr. oppgjørstjenesten 
- Brosjyren ”Syketransport i Helse Vest” 

  
 


