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1. Innledning   

 
a. Helsedepartementets prosjekt 
I  Ot.prp. nr. 66 (2002-2003) ble det foreslått  å overføre ansvaret for syketransport fra 
Rikstrygdeverket til de regionale helseforetak.  På bakgrunn av forslaget,  tok 
Helsedepartementet i mai 2003 initiativ til et første møte med de regionale foretak 
vedrørende den foreslåtte reformen.  I løpet av september måned opprettet 
departementet et eget prosjekt som skulle følge helseregionenes arbeid med 
forberedelse av ansvarsoverføringen, og som også skulle koordinere den overordnede 
kontakten med Rikstrygdeverket. Prosjektets styringsgruppe har vært ledet av 
ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine, og prosjektleder har vært Mette Bakkeli. Hvert  
regionale helseforetak har hatt en representant i prosjektgruppen.  Fra Helse Vest RHF 
har Lars-Johan Frøyland møtt i departementets prosjektgruppe. 
 
Departementet har delt syketransport-prosjektet inn i to faser : 
 

• Fase I (01-09-03 – 31.12.03)  Legge til rette for ansvarsovertagelsen med  
særlig fokus på : 

o Dagens rettigheter for pasientene videreføres 
o De ansatte i trygden som får endret arbeidsgiver  
o Avtaler og avtaleparter i samferdselssektoren 

 
• Fase II (01.01.04 - ??)  Fokus på bedre ressursutnyttelse innen syketransport 

samt bedre tilrettelegging av transporttilbudet for pasientene. Stimulere til å gi 
pasienten behandling nær pasienten når dette er til beste for pasienten. 

 

b. Regional organisering av arbeidet med reformen 
Helse Vest RHF nedsatte i løpet av sommeren 2003 en prosjektgruppe som skulle 
forberede regionens ansvar for syketransport (fase I).  Prosjektgruppen ble sammensatt 
slik : 

 Lars-Johan Frøyland, logistikk- og innkjøpssjef, Helse Vest RHF (leder) 
 Anne May Sønstabø, rådgiver budsjett, Helse Vest RHF 
 Terje Olav Øen, ambulansesjef, Helse Førde HF 
 Tore Bjarne Dahl, rådgiver, Helse Bergen HF 
 Jan Agdestein, ambulansesjef, sjukehuset Stord, Helse Fonna HF 
 Rein Osmundsen, ambulansesjef, Helse Stavanger HF 
 Jan Sigurd Haugen, fylkestrygdekontoret i Sogn- og Fjordane 
 Magnus Berland, fylkestrygdekontoret i Hordaland 
 Geir Strømland, fylkestrygdekontoret i Rogaland 
 Inger Olstad, tillitsvalgt NTF 
 

Arbeidsgruppen har hatt et særlig fokus på at kjørekontorene skal være operative 
under ny organisering fra 1. januar 2004.  Fra Helse Vest RHF sin side har det vært 
viktig og svært nyttig å ha med representanter fra de tre fylkestrygdekontorene i 
prosjektgruppen.  Disse medlemmene har bidratt med gode beskrivelser av 
syketransportordningen slik den har vært organisert fylkesvis, og har kunnet forklare 
sammenhenger og utviklingstrekk som gruppen for øvrig ikke har hatt kompetanse 
og/eller kunnskap om. 
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Prosjektgruppen har hatt fire møter i løpet av høsten 2003, og avgir i herværende 
rapport forslag til organisering av syketransporten innen helseregion vest.    
 

 
2. Sammendrag 
  

Syketransport er transport av pasient og eventuell nødvendig ledsager til og fra 
medisinsk undersøkelse og behandling, hvor transporten ikke foregår som 
ambulanseoppdrag. 

 
Stortinget vedtok 15. november 2003 at ansvaret for syketransportordningen (herunder 
finansieringen) skal overføres fra Rikstrygdeverket til regionale helseforetak med 
virkning fra 01.01.2004.  
 
Rikstrygdeverket hadde i 2002 kostnader på i overkant av 1,5 mrd. kroner knyttet til 
syketransport, herav 238 mill. kroner innen helseregion vest (15,4 %).  I regionen er 
det etablert tre såkalte kjørekontor (ett i hvert fylke) som driver med koordinering, 
samordning og kontroll av syketransporten.  Kontorene har samlet 10,5 årsverk. 

 
 Kjørekontorene har frem til nå vært drevet i regi av det enkelte fylkestrygdekontor.  
 Ot.prp. nr. 66 forutsetter at ansatte ved kjørekontorene blir overført fra 
 fylkestrygdekontorene til regionale helseforetak eller lokale helseforetak 
 (virksomhetsoverdragelse).   
 

Sommeren 2003 etablerte Helse Vest RHF en regional prosjektgruppen som skulle 
forberede det som da var Helsedepartementets forslag til syketransportreform. (Ot.prp. 
nr. 66 2002-2003). 

  
► Et flertall i prosjektgruppen foreslår at ansvaret for syketransport og transport av 
helsepersonell innen spesialisthelsetjenesten legges til det enkelte helseforetak, og at 
det etableres et kjørekontor ved hvert helseforetak med unntak av Apotekene Vest HF. 
 
►Prosjektgruppen er samlet i forslaget om at ansvar for syketransport og kjørekontor 
bør legges til helseforetakenes prehospitale tjenester(ambulanse/AMK). 
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 foreslås det at syketransportbudsjettet  
for 2004 fordeles med 50/50 til henholdsvis de regionale helseforetak og 
rikstrygdeverket, slik at de regionale helseforetak til sammen overføres kr 872,4 mill 
kroner.  I tillegg overføres 139,8 mill. kroner i administrative utgifter, til sammen 
1.012,2 mill.kroner. 
 
►Prosjektgruppen er samlet i sin vurdering om at syketransportprosjektet ser ut til å 
være  underfinansiert, særlig innen de administrative kostnadene.   

 
Helsedepartementet har fordelt budsjettmidler til hver helseregion slik det 
fremkommer i tabellen på neste side. 
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Helse  

Syketransport 732.70 Helse Øst Helse Sør Helse Vest Midt-N Helse Nord Sum  

Transport av helsepersonell 8 304 5 635 5 882 7 242 6 337 33 400 

Syketransport 193 233 99 460 125 522 140 421 253 864 812 500 

Oppholdsutgifter 1 101 1 770 2 717 6 777 14 136 26 500 

Sum 202 637 106 866 134 120 154 439 274 338 872 400 

Kjørekontor/transportkons./avtaler 9 675 7 211 4 698 6 048 6 068 33 700 

Kjøp av tjenester fra trygdeetaten 15 580 10 918 19 854 19 660 19 388 85 400 

MVA (24 pst) 3 740 2 621 4 766 4 719 4 654 20 500 

Adm transport av helsepersonell 54 37 39 47 42 219 

Sum administrasjonsutgifter 29 049 20 787 29 357 30 474 30 152 139 819 

Total syketransport 231 686 127 653 163 477 184 913 304 490 1 012 219 

 
►Prosjektgruppen anbefaler at følgende prosesser og aktiviteter settes i gang i løpet 

 av 1. halvår 2004 (fase II): 
 

� Deltagelse i nasjonale prosjekt for anskaffelse av IT-system for syketransport. 
� At det på  pasient-innkalling til sykehus tas med en orientering om 

syketransport. 
� At det settes fokus på rekvisisjonspraksis -  rett transportmiddel til rett pasient. 

Ekstraordinær syketransport på reelle medisinske indikasjoner – ikke av 
bekvemmelighetshensyn for rekvirent eller pasient. 

� At det utarbeides felles standarder for helseregionen hva gjelder akseptable 
ventetider. 

 
 

3. Bakgrunn  
 

a. Hva er syketransport ? 
Syketransport er transport av pasient og eventuell nødvendig ledsager til og fra 
medisinsk undersøkelse og behandling, hvor transporten ikke foregår som 
ambulanseoppdrag.  Utgifter til syketransport dekkes etter folketrygdloven § 5-16 til 
og med 5-18.  Inn under begrepet syketransport er også dekket utgifter til nødvendig 
opphold (eksempelvis på hotell) og utgifter til ledsagers arbeidsgodtgjørelse.  Pasient 
betaler i dag en egenandel pr. reise på kr 95,-.  Egenandel for syketransport går inn 
under egenandelstak 1. 
 

 Syketransport skal som hovedregel skje med rutegående transportmiddel. I forskrift til 
 folketrygdloven, er det fastsatt hvem som kan rekvirere ekstra-transport/dør-til-dør 
 transport på medisinsk grunnlag.  Dette gjelder blant annet leger, fysioterapeuter, 
 psykologer.  
 

b. Hva er transport av helsepersonell ? 
Utgifter til reise for helsepersonell/behandlingspersonell dekkes med hjemmel i 
folketrygdloven § 5-19.  Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at pasienter som  
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på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte fram hos behandler, får et 
behandlingstilbud. 

 
 

c. Departementets forslag og Stortingets vedtak ved r. ansvar for 
syketransport 

Regjeringen foreslår i Ot.prp. nr. 66 (2002-2003) å overføre finansieringsansvaret for 
syketransport og transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten fra 
Rikstrygdeverket til de regionale helseforetak. 
 
Ot.prp. 66 er en oppfølging av følgende stortingsvedtak som ble gjort i forbindelse 
med behandlingen av statsbudsjettet for 2003: 
 
”Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av Hagen-utvalget 
(finansieringssystemet i spesialisthelsetjenesten) forberede overføring av 
finansieringen av syketransport fra Rikstrygdeverket til de regionale helseforetakene.” 

 
Det har de siste årene vært en stor vekst i syketransportkostnadene.  På nasjonalt nivå 
har utgiftene til syketransport øket med 42,7 % fra 1998 til 2002.  Innen helseregion 
vest er utgiftsøkningen den samme perioden på 31,8 %.   Årsakene til den store 
utgiftsveksten er flere, blant annet oppgis fritt sykehusvalg og fritt valg av fastlege 
innen egen kommune som viktige årsaker.  Endringer som kan komme i 
pasientrettighetsloven vil også kunne gi betydelig vekst i kostnadene til syketransport i 
årene som kommer.  

 
Tabellen nedenfor angir Rikstrygdeverkets samlede utbetalinger til syketransport for 
perioden 1998 til 2002. Helseregion vest sin andel av de samlede utgifter var i 2002 
15,4%. 
 
 

  1998 1999 2000 2001 2002 
      
Syketransp. Mill NOK 1 081,4 1 132,0 1 261,8 1 395,6 1 543,1 
      

 
Neste tabell angir samme som ovennevnte, men her er bare tatt med tall fra 
fylkestrygdekontorene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.  Utgiftsøkningen i 
perioden er her på 31,8 %, altså noe under landsgjennomsnittet. 
 
 
 
 
 
 
Rikstrygdeverket har bokført utgiftene etter bl.a. type transportmiddel.  De samlede 
utgifter på 1,543 mrd kroner er for 2002 gruppert som følger :  
 

  1998 1999 2000 2001 2002 
Helse Vest      
Syketransp. Mill NOK 180,6 191,1 200,3 216,0 238,1 
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Bakgrunn for at ansvaret for syketransport nå overføres fra trygden til de regionale 
helseforetakene kan hovedsakelig oppsummeres i tre punkter: 
 
• Hensynet til at den som utløser en kostnad selv skal ha kostnadsansvaret 
• Stimulere til å gi pasienten behandling nær pasienten når dette er til beste for pasienten 
• Kostnadseffektivisering ved økt utnyttelse av samordningsgevinster 

 
De regionale helseforetakene vil nå få ansvar for følgende områder:  
 
• Ansvar for transport av helsepersonell innen spesialisthelsetjenesten 
• Syketransport/pasientreiser både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten  
 
Ser en på historiske data, utløser de regionale helseforetakene anslagsvis 80 % av 
pasientreisekostnadene mens kommunene står for den resterende delen. Departementets 
hovedbegrunnelse for at også finansieringsansvaret for pasientreiser innen 
kommunehelsetjenesten blir overført til de regionale helseforetakene er at en oppsplitting 
av ansvaret ville betydd en mer fragmentert ordning, og at mange kommuner er små og 
kan mangle kompetanse, ressurser og virkemidler for å ivareta syketransportansvaret på 
en god måte.  

 
De regionale helseforetakene er for 2004 pålagt å kjøpe oppgjørstjenesten i forhold til 
transportører og enkeltoppgjør overfor pasienter fra trygdeetaten. Midler til kjøp av denne 
tjenesten bevilges gjennom statsbudsjettet til de regionale helseforetakene og betales  
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tilbake med samme kronebeløp til trygdeetaten i takt med at tjenesten ytes.  I forslag til 
statsbudsjett for 2004 er det satt av 105,9 mill. kroner til kjøp av denne tjenesten. 

 
På den totale bevilgningen som gis i statsbudsjettet til syketransport er det for 2004 
foreslått en kostnadsdeling på 50/50 mellom Rikstrygdeverket og de regionale 
helseforetakene for å redusere den økonomiske risikoen for helseforetakene hvis 
kostnadene blir høyere enn forutsatt i statsbudsjettet.  Det foreslås dermed at de regionale 
helseforetak til sammen overføres kr 872,4 mill. kroner for selve syketransport-delen.  I 
tillegg overføres 139,8 mill. kroner i administrative utgifter.  Av disse er altså 105,9 mill. 
øremerket overføring fra regionale helseforetak til rikstrygdeverket for oppgaven 
rikstrygdeverket skal utføre ift. oppgjør til transportør og enkeltpersoner. 

 
 

d. Endrede lover og forskrifter 
Departementet forutsetter at dagens rettigheter til syketransport skal videreføres og legger 
til grunn at dette kan gjøres ved å fastsette bestemmelser i pasientrettighetsloven om at 
pasient og ledsager har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter mv. slik som beskrevet 
i folketrygdloven.  Når det gjelder pasientens klageadgang vises det til at pasientrettighets- 
lovens kap. 7 regulerer hva som er gjenstand for overprøving etter loven.  Helsetilsynet i 
det aktuelle fylket er klageinstans og kan overprøve vedtaket om dekning av utgifter til 
syketransport.  Avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket kan bringes inn for domstol. 
 
Stortinget har i sitt vedtak knyttet til syketransport flyttet hjemlene for dekning av 
pasientens reiseutgifter til undersøkelse og behandling, samt for ledsager fra 
folketrygdlovens §§ 5-16 til og med 5-18, til pasientrettighetslovens § 2-6 med tilhørende 
forskrifter.  Folketrygdlovens § 5-16 til og med 5-18 blir dermed opphevet 
 
Reglene om dekning av oppholdsutgifter i folketrygdlovens § 5-17 er videreført i forskrift 
gitt med hjemmel i pasientrettighetslovens § 2-6. 
 
Det er videre lagt til grunn at de regionale helseforetakene i spesialisthelsetjenestelovens § 
2-1 a nr. 5 pålegges å sørge for at befolkningen i helseregionen får transport til 
undersøkelse og behandling i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  ”Sørge 
for”-  ansvaret innebærer altså at de regionale helseforetak får et ansvar for å oppfylle de 
rettsforpliktelser som er hjemlet i pasientrettighetsloven. 
 
Aktuelle forskrifter knyttet til gjeldende lovverk skal gis en teknisk oppdatering.  Ny 
”Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av 
helsepersonell” ble sendt ut på høring 26. november, med høringsfrist 10. januar 2004. 
 
Til slutt skal det presiseres i folketrygdlovens § 5-3 at egenandel for reiseutgifter fortsatt 
skal inngå i egenandelstak 1. 
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4. Organisering av syketransport og kjørekontor før reformen 
 

I dette kapittelet beskrives fylkestrygdekontorenes organisering av kjørekontorene slik 
den har vært, og hvilke oppgaver kjørekontorene har hatt.  Rikstrygdeverket har 
etablert et nasjonalt telefonnummer, 810 33 710, for bestilling av syketransport. 

 
a. Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane  
 

 Organisasjon 
Kjørekontoret i Sogn og Fjordane er til forskjell fra de andre kjørekontor i 

 regionen, organisatorisk og geografisk plassert ved Sentralsjukehuset i Førde.  De 
 ansatte har hatt Helse Førde HF som arbeidsgiver, mens  Fylkestrygdekontoret har  
 kjøpt denne tjenesten fra helseforetaket.  Kjørekontoret har stort sett vært bemannet 
 med ett årsverk.  Ved behov har det vært leid inn ekstrahjelp. 

 
IT- og telefoni 

 Kjørekontoret har  ikke tatt i bruk IT-systemet SYTRANS som bestillings- og 
 samordningsprogram, men opplæring i programmet er gitt. Pasienter som skal bestille 
 transport benytter i svært liten grad  trygdeetatens  landsdekkende bestillingstelefon 
 for syketransport 810 33 710, for å  komme i kontakt med kjørekontoret. 

 
Oppgjør og kontroll av syketransport 
Kjørekontoret i Sogn og Fjordane har ikke hatt kontroll- og oppgjørsoppgaver i 
forhold til transportørene (utbetaling).  Denne oppgaven har vært utført av trygden. 
Trygdekontorene har direkteoppgjørsavtaler med drosjene og utbetaling skjer fra 
oppgjørskontoret ved Førde Trygdekontor.  Størstedelen av kravene fra drosjene blir 
fakturert gjennom selskapene Taxi Transport Service og Sogn og Fjordane Taxi. 
Omtrent 20 enkeltløyvehavere leverer selv sine krav til trygden. 
 
Hvilke  turer samordnes av kjørekontoret 
Kjørekontoret har hatt bestillings- og samordningsoppgaver. Samordningen skjer for 

 turer til og fra Sentralsjukehuset i Førde.  Ved de andre sykehusene er det en 
 innmeldingsordning, men ingen spesielle rutiner for samordning.   
 
 Bestillingsrutiner 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for samordning av syketransport som sier at 
 pasientene selv skal bestille transport via kjørekontoret. Praksis viser imidlertid at det 
 like ofte er transportørene (drosjesjåførene, turbilsjåførene mv.) som melder inn 
 transportene. 
 

Transportmidler 
� Fylkestrygdekontoret har inngått avtale med Sogn og Fjordane Taxi as om dør-

til-dør transport mellom Måløy og Sentralsjukehuset i Førde. Det er egne 
retningslinjer for denne transporten.  

� Tilsvarende avtale skal inngås for strekningen Øvre Årdal - Sentralsjukehuset 
innen 10.desember. 
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� Fylkestrygdekontoret har avtale med 7 ambulansebåter. Disse er lokalisert i 

Vågsøy, Bremanger, Flora, Askvoll, Solund, Gulen og Høyanger. Avtalene har 
grunnlag i forskrift for slike båter. Båtene blir brukt til både transport av 
pasienter (syketransport) og helsepersonell, i tillegg til de rene 
ambulansebåtoppdragene. 

� Det er to sykehusbusser i rute, en i Indre Sogn med rute Lærdal-Sogndal-
Førde,  og en i Ytre Nordfjord med rute Selje-Måløy-Nordfjordeid-Førde. 
Fylkestrygdekontoret har oppgjørsavtale med selskapene som driver disse 
rutene. 

 
Transportkonsulent 
Transportkonsulenten har vært  knyttet til fylkestrygdekontoret og har hatt ca. 50% 
stilling.  

 
 

b. Fylkestrygdekontoret i Hordaland  
  
 Organisasjon 
 Kjørekontoret er lagt til Bergen trygdekontor – Landås. Kjørekontoret er organisert 
 som en egen gruppe/avdeling med en daglig leder. Trygdesjefen har resultatansvar 
 overfor fylkestrygdedirektøren. 
 
 IT- og telefoni 
 Kjørekontoret nytter IT dataprogrammet ”SYTRANS” i samordning av syketransport. 
 Pasienter som skal bestille transport benytter i noen grad trygdeetatens 
 landsdekkende bestillingstelefon for syketransport 810 33 710, for å komme i kontakt 
 med kjørekontoret. 
 
 Oppgjør og kontroll av syketransport 
 Kjørekontoret foretar utbetaling og kontroll av alle oppgjør for løyvehavere som har 
 utført  syketransport som krysser en kommunegrense. 
 
 Fra 1/12-03 skal kjørekontoret i tillegg utføre kontroll og oppgjør for all syketransport 
 som er utført innenfor en kommunes grense. 
 
 Hvilke turer samordnes av kjørekontoret  
 Kjørekontoret foretar samordning av syketransport for pasienter med rekvisisjon - 
 RTV bl. 2.32 - som skal til behandling i en annen kommune enn bostedskommunen. 
  
 Bestillingsrutiner 
 Kjørekontoret er betjent mellom kl. 08,00 og kl. 15,00.  Ekstra skyss drosje eller 
 turvogn skal i utgangspunktet være bestilt innen kl. 13,00 dagen før. Imidlertid blir 
 også bestillinger som kommer inn samme dag effektuert. Oppdrag bestilles av 
 behandlere, pasienter, pårørende, drosjesjåfør, turbilsjåfør eller drosjesentral. 
  
 Transportmiddel 

� Ekstra skyss utføres i det vesentlige med drosje. Turvogner nyttes i mindre 
grad.  Kjørekontoret har avtaler med 520 løyvehavere. 
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� I Hordaland er det ambulansebåt i Austevoll og i Kvinnherad. I tillegg til 

ambulanseoppdrag blir disse båtene også nyttet til syketransport og transport 
av helsepersonell. 

� De fleste behandlingsreiser skjer med rutegående transportmidler. Reise 
med buss utgjør hovedtyngden. Båt, fly eller tog nyttes i mindre grad. 

 
 

c. Fylkestrygdekontoret i Rogaland  
 

 Organisasjon 
 Kjørekontoret er bemannet med 4 årsverk. Kjørekontoret er samlokalisert med, og 
 ligger  organisasjonsmessig under helseavdelingen på Fylkestrygdekontoret i 
 Rogaland. 
 
 IT- og telefoni 

- Kjørekontoret benytter ”SYTRANS” som dataverktøy for  registrering av 
bestillinger og oppdrag. 

- Pasienter som skal bestille transport benytter i hovedsak trygdeetatens 
landsdekkende bestillingstelefon for syketransport 810 33 710, for å komme i 
kontakt med kjørekontoret. 

 
 Oppgjør og kontroll av syketransport 

- Kjørekontoret kontrollerer samtlige krav fra transportørene i Rogaland, samt Etne 
og Sveio i Hordaland. 

- Kjørekontoret kontrollerer regningene fra flyselskapene. 
- Kjørekontoret kontrollerer regningene fra ambulansebåtene. (Rødne båter) 
- Etter at kjørekontoret har foretatt kontrollen av regningene blir de oversendt til 

Time trygdekontor for utbetaling til transportør. 
 

 Hvilke turer samordnes av kjørekontoret 
 Kjørekontoret tar seg av alle turbestillinger og oppdrag der brukerne skal til/fra 
 behandling i andre kommuner enn bostedskommunen. Enkelte kommuner inngår i 
 områder med flere kommuner, da ordner kjørekontoret bestillingene/turene kun når 
 turene går ut av området. 
 
 Bestillingsrutiner 

- Ved reiser innen kommunen/områder bestiller brukerne direkte hos transportøren 
selv. 

- På reiser ut av kommunen bestiller brukerne drosje på kjørekontorets 
bestillingstelefon.  

- Bestilling av turer skal som hovedregel skje senest dagen før. Det er primært 
brukeren eller dennes pårørende som skal foreta bestilling. Dersom det oppstår 
akutt behov for transport utenfor kjørekontorets åpningstid, kan pasientene bestille 
bil direkte hos en transportør som har avtale om kjøring. 

 
 Transportmiddel 

- De lokale trygdekontorene har ansvar for å kontrollere og refundere kvitteringer 
for utlegg som pasienter har hatt hvis de har fulgt rutegående transport (buss, tog, 
båt) 
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- I Rogaland er det ambulansebåt i Ryfylkebassenget, som er operert av ett rederi. I 

tillegg til ambulanseoppdrag blir disse båtene også nyttet til syketransport og 
transport av helsepersonell. 

- Ved flyreiser bestiller pasientene reisen på trygdekontoret. Trygdekontoret 
videreformidler bestillingen til flyselskapenes egen bestillingstelefon for 
trygdereiser. 

 
  

d. Oppsummering 
 De ovenstående punktene viser at de tre kjørekontorene som i dag er etablert  i regi av 
 fylkestrygdekontorene i regionen,  drives ulikt. Ulikhetene går på: 
 

- Organisatoriske forskjeller. 
- Ulikheter når det gjelder hvilke turer som samordnes. 
- Ulikheter når det gjelder bestillingsrutiner. 
- Ulikheter når det gjelder mønster for hvordan samordningsbilene blir 

benyttet. 
- Ulikheter i kontroll/oppgjørsrutiner. 

 
 I kapittel 6 gjør prosjektgruppen blant annet rede for hva som kan gjøres for å jevne ut 
 de påviste forskjellene. 
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5. Berørte parter  
 

Prosjektgruppen har forsøkt å identifisere grupper, organisasjoner og organ, som på en 
eller annen måte kommer i befatning med syketransport, eller som har en rolle, 
interesse og/eller engasjement i saken.  Det er viktig at disse gruppene får nødvendig 
informasjon om syketransportordningen etter at relevante vedtak er fattet. 

 
 
Pasienten 
Syketransportreformen medfører ingen endringer ift. pasientens rettigheter.  Det er 
imidlertid viktig at pasientene får nødvendig informasjon om omleggingen fra 
01.01.2004, og hvilke eventuelle praktiske implikasjoner dette gir for den enkelte. Økt 
fokus på samordning av syketransporten vil kunne innebære at flere må dele drosje, og 
at det for noen kan bli lengre ventetid enn tidligere.  

 
►Prosjektgruppen anbefaler at det lages informasjonsmateriell som spres via ulike 
kanaler med den enkelte pasient som målgruppe.  Helse Vest RHF må gjennom sitt 
”sørge-for”-ansvar spille en sentral rolle her. 

 
 

Brukerorganisasjoner 
Brukerorganisasjonene er en viktig kontaktflate mellom helsetjenesten og den enkelte 
pasient og pasientgruppe.  

 
►Prosjektgruppen anbefaler at det utarbeides informasjonsmateriell/skriv til bruker-
organisasjonene som sikrer at disse er godt informert om den nye organiseringen av 
syketransporten, og at det i etablerte fora hvor brukerorganisasjoner og helseforetak 
møtes, informeres om ordningen. 

 
 

Fylkeskommunale eldreråd 
Eldrerådene er kontaktflate mellom helsetjenesten og den store pasientgruppen som 
består av eldre mennesker. 

 
►Prosjektgruppen anbefaler at Helse Vest RHF tilskriver de fylkeskommunale 
eldreråd for å informere om ordningen.  I tillegg oppfordres hvert helseforetak å 
kontakte sitt/sine eldreråd for å informere om syketransportordningen i eget møte.  
 
 
Kommuner 
Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten er på en eller annen måte i kontakt med den 
kommunale helsetjenesten.  Det er viktig at ulike deler av den kommunale 
helsetjeneste er kjent med den nye organiseringen av syketransporttjenesten innen 
regionen. 

 
►Prosjektgruppen anbefaler at det lages et eget skriv til kommunene innen 
helseregionen for å informere om regionens og helseforetakenes organisering av 
syketransporten.  Målgruppen må være hele den kommunale helsetjenesten, men det er  
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særlig viktig at fastleger og den kommunale pleie- og omsorgstjeneste nås med denne 
informasjonen. 

 
 

Rikstrygdeverket (RTV) 
Rikstrygdeverket sentralt er tildelt rollen som direktorat i den nye 
syketransportorganiseringen.  Direktoratsfunksjonen er anda ikke beskrevet.  
Rikstrygdeverket sentralt vil videre være avtalepart mot de regionale helseforetak hva 
gjelder avtale om oppgjør til transportører og enkeltpersoner. 

 
 

Fylkestrygdekontorene (FTK) 
Fylkestrygdekontorene vil være kontaktpunkt for heleforetakene hva gjelder spørsmål 
om regeltolking og forvaltningspraksis generelt.   Ved hvert av fylkestrygdekontorene 
har det vært opprettet stillinger som transportkonsulent. Denne har hatt et faglig ansvar 
for syketransportordningen.  Denne kompetansen følger ikke med over til 
helseforetakene. Også av den grunn vil fylkestrygdekontorene være en viktig som 
kompetanseformidler i den videre driften av kjørekontorene. 

 
 

Lokale trygdekontor 
Det lokale trygdekontor skal fortsatt gi råd og veiledning på området syketransport. 

 Medlemmer som har hatt utgifter til transport i forbindelse med godkjent behandling 
 skal fortsatt henvende seg til det lokale trygdekontor med krav om refusjon av 
 utlegget. 

 
Er det nødvendig å nytte tog eller at det av medisinske grunner er nødvendig å nytte 
fly for å komme frem til behandlingsstedet skal det lokale trygdekontor skrive 
rekvisisjon for togreisen/bestille flybillett. 

 
 

Regionalt helseforetak (RHF) 
Regionalt helseforetak har etter reformen et ”sørge-for”- ansvar mht nødvendig 
syketransport for regionens pasienter.   

 
►Prosjektgruppen forutsetter at spørsmål vedrørende syketransport behandles på lik 
linje med andre faglige, organisatoriske og økonomiske spørsmål etter at prosjektet 
avsluttes. 

 
 

Helseforetak (HF) 
Prosjektgruppen foreslår at helseforetakene overtar ansvaret for syketransport innen 
sitt område, og at det etableres et kjørekontor i hvert foretak.  Helseforetakene blir 
dermed grunnpilaren i den nye organiseringen av syketransportordningen.   

 
►Prosjektgruppen ser det som helseforetakenes viktigste oppgave å samordne og 
planlegge syketransporten på en best mulig måte for både pasienten og for den 
daglige produksjon. 
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Ansatte i helseforetak 
Det er viktig at de ansatte i helseforetakene får informasjon om den nye organiseringen 
– både for å kunne hjelpe og gi god informasjon til pasienten, og for å kunne bidra til 
kostnadsbevissthet rundt syketransportordningen. 

 
►Prosjektgruppen foreslår at hvert helseforetak lager eget skriv og legger ut på 
foretakets intranettsider informasjon til de ansatte vedrørende 
syketransportordningen.  

 
 

Tillitsvalgte 
Tillitsvalgte har hatt sete i prosjektgruppen. I tillegg har det vært avholdt 
informasjons- og drøftingsmøte med tillitsvalgte slik avtaleverket legger opp til i 
forbindelse med virksomhetsoverdragelse.  Rikstrygdeverket og helsedepartementet 
sentralt har hatt ansvar for denne aktiviteten. 

 
 

Transportører 
Inn under gruppen transportører hører følgende : 
 

• Drosje/turvogn 
• Ambulansebåter og samfunnsbåter 
• Rutegående transportmidler (buss og tog) 
• Rutegående fly 

 
Drosje/turvogn 
Det er drosjenæringen som er den største aktør innen syketransport målt i kroner.  
Syketransporten utgjør en vesentlig del av næringsgrunnlaget for denne bransjen.  
Enkelte bostedsløyvehavere kan ha så mye som over 80 % av sin inntekt fra 
syketransport.  I prosjektperioden har prosjektleder hatt samtaler med Norges 
Taxiforbund sentralt og det har vært avholdt møte med Norges taxiforbund avd. Sogn 
og Fjordane.   Bakgrunnen for møtene har vært å informere om den nye 
organiseringen, og å høre bransjens erfaringer med organiseringen slik den har vært 
fram til nå.   Det har i møtene vært enighet om viktigheten av god informasjon om den 
nye organiseringen.  Drosjenæringen har bl.a. vært opptatt av at rutiner knyttet til 
innsending av refusjonskrav/faktura blir tydelige.   
 
For at også drosjenæringen og den enkelte sjåfør skal kunne yte god service overfor 
pasientene som skal transporteres, er det etter prosjektgruppens mening viktig at ulike 
informasjonskanaler mot næringen brukes aktivt.   
 
►Prosjektgruppen anbefaler at hvert helseforetak snarest mulig tar et møte med 
bransjen innen sitt område for å gå opp rutiner og gi informasjon.  I tillegg anbefaler 
gruppen at Helse Vest RHF gir en overordnet skriftlig informasjon til styrene i hver av 
de fylkesvise avdelingene innen Norges Taxiforbund 
 
►Prosjektgruppen vurderer at det er innen dette området det er mest å hente på 
samordning og effektivisering innen syketransportordningen. Gruppen vil peke på  
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viktigheten av å gå ryddig fram ift. bransjen i de samordnings- og 
effektiviseringsløpene som vil måtte komme.   
 
Ambulansebåter 
Innen regionen var det i 2002 gjort avtaler med  12 hurtigbåtredere knyttet til 
syketransport.  Virksomheten er regulert gjennom Forskrift om organisering og 
finansiering av ambulansebåttjenesten og skyssbåttjenesten for helsepersonell. Denne 
forskrift skal sikre at nødvendig syketransport og skyss av helsepersonell med båt 
samordnes med ambulansebåttjenesten, slik at disse tjenester blir en driftsmessig og 
ressursmessig tilfredsstillende felles tjeneste. 
 
Ambulansebåttjenesten skal, i følge forskriften,  være planlagt i samarbeid med 
kommunene og fylkestrygdekontoret, slik at ambulansebåttjenesten også kan dekke 
behov for syketransport og skyss av helsepersonell med båt.  Planen skal omfatte 
følgende forhold : 
 

• fartsområde 
• stasjonering 
• båtbehov 
• bemanning  
• beredskapsplan 
• antatt omfang av ambulanseoppdrag, syketransport- og skyssoppdrag for 

helsepersonell,  
• beregning av kostnader, herunder eventuelle båtkjøp og andre investeringer.  

 
Planen skal angi behov for faste ambulansebåter, behov for ambulansebåter til 
leilighetsskyss, og krav til båtenes responderingstid. Planen skal også inneholde 
retningslinjer for bruk av ambulansebåt til syketransport og skyssoppdrag for andre. 
 
Innen regionen er det 12 ambulansebåter som og driver syketransport og skyss av 
helsepersonell.  
 
Under stortingets behandling av syketransportreformen er det klart uttrykt at en 
forutsetter at det er de regionale helseforetaka som i framtiden inngår kontrakter og 
står for det økonomiske oppgjøret med båteierne og på denne måten tillegges et 
hovedansvar for opprettelse og drift av ambulansebåter som også utfører annen 
transporttjeneste.  
 
Det forutsettes videre at kommunene på samme måte som i dag gis rett til å bruke 
disse båtene til skyss av sitt helsepersonell, og at den enkelte kommune betaler 
regionalt helseforetak for sin bruk av båtene.  
 
26. november 2003 framlegges det høringsutkast til ny forskrift om organisering og 
finansiering av ambulansebåttjenesten og skyssbåttjenesten for helsepersonell.  
Høringsfrist er 10. januar 2004. 
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6. Syketransport i Helse Vest   
 

a. Overordnede forutsetninger, anbefalinger og retn ingslinjer 
 

i. Forutsetninger fra sentrale myndigheter 
Det er en forutsetning fra Stortingets side at syketransport fortsatt skal være en 
lovfestet rettighet for pasientene.  

 
Stortinget har i sin behandling av saken lagt til grunn at oppgjørstjenester (betaling av 
oppgjør til transportør) fortsatt skal skje fra Rikstrygdeverket.  Det betyr at 
helseforetakene for 2004 må kjøpe denne tjenesten fra trygden.  De regionale 
helseforetakene har sammen utarbeidet et forslag til avtale med Rikstrygdeverket 
vedrørende kjøp av oppgjørstjenesten (bl.a. utbetaling til transportørene).  Denne 
avtalen er forventet ferdig forhandlet  medio desember.  
 
Det har imidlertid vært et usikkert moment på hvilken måte og i hvilken grad 
kjørekontorene etter overtagelsen, skal foreta kontroll av oppgjørs-krav fra 
transportørene.  Praksis har variert mye fra fylkestrygdekontor til fylkestrygdekontor i 
landet.   Prosjektgruppen har lagt til grunn at kontrollfunksjonen skal ligge på 
kjørekontorene, ettersom det er dette organet som har kompetanse på og kjennskap til 
transportørene, og har planlagt og eventuelt samordnet transporten.  Fra et økonomisk 
synspunkt vil både helseforetakene og trygden (som altså skal dele utgiftene 50/50) 
begge ha behov for kontroll av det grunnlaget det betales ut penger på.  

 
ii.  Prosjektgruppens anbefaling for organisering av syketransporten 

 
 Foretaksvis organisering 

Fram til nå har Rikstrygdeverket organisert sitt ansvar for syketransport gjennom sine 
lokale trygdekontor og sine fylkestrygdekontor.  I helseregion vest har det vært tre 
kjørekontor, som har hatt i oppgave å samordne behovet for ekstra-skyss, også kalt 
dør-til-dør transport.   

 
Helsereformen delte regionen inn i fire geografiske helseforetak.  Flertallet i 
prosjektgruppen (mindretall : Inger Olstad) har vurdert det slik at den mest 
hensiktsmessige måte å organisere kjørekontorene på fremover, er å legge disse til 
hvert av de fire geografiske helseforetak.  Kjørekontorenes oppgaver er driftsoppgaver 
og all løpende drift innen spesialisthelsetjenesten er lagt til helseforetakene. 

 
► Et flertall i prosjektgruppen foreslår derfor at ansvaret for syketransport og 
transport av helsepersonell innen spesialisthelsetjenesten legges til det enkelte 
helseforetak, og at det etableres et kjørekontor ved hvert helseforetak med unntak av 
Apotekene Vest HF. 

  
Organisering i prehospitale tjenester  

 Helseforetakene har ulike modeller for organisering av de pre-hospitale tjenestene. 
 Hovedtrekkene er imidlertid at det i dag er felles overordnet ansvar for  ambulanse- 
 og nødmeldetjenesten, bortsett fra Haukeland universitetsykehus som  
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 organisatorisk har delt dette pr i dag. Alle foretakene har ambulansesjefer og 
 ambulanseoverleger med administrativ, operativ og medisinsk ansvar for tjenesten. 
 
 Det er nødmeldetjenesten som akkumulerer kostnadene for ambulansetjenesten, og det 
 er således viktig at ambulansetjenesten har  instruksjonsrett i forhold til ressursbruken. 
 Dette gjelder både bil- og båtambulansetjenesten.  
 
 Det er blitt mer vanlig at det kun er AMK-sentralene som varsler ambulansetjenesten, 
 men det finnes også områder hvor legevaktsentralene kan gjøre det samme. Dette 
 medfører til tider dårlig ressursutnytting, og koordinert styring av ambulansetjenesten 
 fra AMK blir mer og mer viktig. I stortingsmelding 43 (1990-2000) blir det gitt 
 føringer for hvor langt tid det skal gå fra mottatt melding i AMK til ambulansen er hos 
 pasient. Dette understreker betydningen av full ressursstyring og bruk av 
 posisjoneringssystem i ambulansetjenesten. 
 
 Fornuftig bruk av ambulanser og kjøretøy knyttet til syketransportordningen vil kreve 
 koordinert styring av ressursene med mest mulig sambruk og bruk av ledig kapasitet. 

 
iii.  Læring og samarbeid på tvers  

 Kapittel 4 gjør rede for at de tre etablerte kjørekontorene drives forskjellig. 
 Ulikhetene går på: 

� Organisatoriske forskjeller. 
� Ulikheter når det gjelder hvilke turer som samordnes. 
� Ulikheter når det gjelder bestillingsrutiner. 
� Ulikheter når det gjelder mønster for hvordan samordningsbilene 

blir benyttet. 
� Ulikheter i kontroll/oppgjørsrutiner. 

 
►  Prosjektgruppen anbefaler at de fire kjørekontorene som foreslås opprettet  i 
helseregionen, etablerer et samarbeid for å vurdere hverandres rutiner,  slik at det kan 
etableres driftsform og nye rutiner basert på det beste fra hvert kjørekontor.  

 
 På sikt bør det også vurderes å samarbeide om anbud for syketransporten. 
    

 
iv. Egne transportmiddel 

Skille mellom ambulanse- og syketransport vil i mange tilfeller være kunstig.  
Avhengig av tilgjengelige ressurser og rekvirentens skjønn velges enten den ene eller 
andre transportløsning. 

 
Syketransport utføres i hovedsak med taxi – biler som i utgangspunktet er designet for 
funksjonsfriske.  I en viss grad nyttes større biler bl.a. med plass til rullestol. 

 
Ambulansebiler er innredet for transport av liggende pasienter.  Dersom pasienten skal 
sitte i bårerommet blir oftest ledsagerstolen ved båreplassen benyttet.  Denne plassen 
er ikke velegnet for transport av sittende pasienter idet stolen er plassert og designet 
for å observere og eventuelt behandle pasient på båre.   
 
Syketransport i Norge foregår således i liten grad med transportmiddel som er 
spesialtilpasset og utstyrt med hjelpemidler for formålet.  Det er ikke faglige krav til 
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personell som utfører syketransport, for eksempel utvidet førstehjelpskompetanse 
utover generelle krav knyttet til førerkort for bil. 

 
I utlandet, bl.a. Storbritannia og Danmark har man egne transportordninger for 
syketransport med spesialtilpassede biler og kvalifisert personell.  London Ambulanse 
Service (Patient Transport Service) opererer med ulike kjøretøy for følgende 
kategorier: 
 

• Pasient som kan gå og sette seg inn i bil uten behov for særlig hjelp 
• Pasient som kan gå men trenger hjelp til å gå opp ett trinn, for eksempel inn 

i bil 
• Pasienter som trenger assistanse av sjåfør og ekstra ledsager, for eksempel 

pasient som trenger bærestol ned trapper 
• Pasient som trenger assistanse og transport med egen rullestol 
• Pasient som i utgangspunktet bare trenger å ligge på en båre uten spesielt 

medisinsk tilsyn 
• Pasient som i utgangspunktet bare trenger å ligge på en båre men ha tilgang 

på enklere medisinsk utstyr, f.eks oksygen. 
 

Noen av tilbudene dekkes med en sjåfør, andre med tillegg av kvalifisert ledsager. 
 

Dersom man i framtiden skal sikte mot bedre utnytting av ambulanseflåten bør man 
imidlertid se på innredning og evt. størrelse på ambulansebilene.  Det er fullt mulig å 
innrede ambulansebiler slik at de og kan ivareta en kombinert funksjon som 
akuttmedisinsk beredskap og syketransport.   

 
Videre bør det vurderes å innrede rene syketransportbiler –som også kan ta 
bårepasienter.  Slike biler kan igjen bli en verdifull ressurs i katastrofesituasjoner der 
man har bruk for stor transportkapasitet. 

 
Transport i regi av foretaket med spesialtilpassede kjøretøy og kvalifisert personell må 
vurderes opp mot den desentraliserte ambulansestruktur.  En kombinert ambulanse og 
syketransportbil kan kanskje rettferdiggjøre en beredskapsordning i grisgrendte strøk 
der denne bilen er i beredskap som en first responder som får støtte av en bedre 
kvalifisert akuttambulanse ved behov.  Det enkelte foretak må selv vurdere om det i 
tillegg er formålstjenlig med spesialtilpassede kjøretøy hva angår volum transporter og 
ikke minst økonomi i forhold til å benytte eksterne transportører med taxi eller 
turvogner. 

 
 

b. Avtaler med transportører   
 

i. Drosje/turvogn 
I følge statistikken fra Rikstrygdeverket for 2002, ble det betalt  140,8 mill kroner for 
syketransport med drosje/turvogn innen helseregion vest.     
 
Pr. i dag er ordningen slik at den enkelte transportør inngår en transportavtale – 
mønsteravtale – med sitt lokale trygdekontor.   Helse Vest RHF har i løpet av høsten 
2003 tilskrevet de løyvehavere/taxisentraler som har avtale med trygden om oppgjør, 
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og  kort informert om reformen og bedt om samtykke til at Helse Vest RHF trer inn i 
trygdens sted i eksisterende avtaler slik at Helse Vest RHF blir avtalepart.   

 
  

ii.  Båt 
Som nevnt i kapittel 5, er det inngått avtale med 12 hurtigbåtrederier vedrørende 
ambulansebåttransport.  Forskriften som regulerer denne virksomheten skal som nevnt 
endres, og er nå sendt ut på høring fra departementet. 
 
I departementets forslag til ny forskrift videreføres dagens ordning med at regionale 
helseforetak skal planlegge ambulansebåttjenesten slik at ambulansebåt også kan 
dekke behov for syketransport og skyss av helsepersonell med båt.  De regionale 
helseforetakene blir pålagt å samarbeide med kommunene i planleggingen for å sikre 
behovet for skyss av kommunehelsetjenestens personell.  Forslag til ny forskrift 
forutsetter at kontraktene med båteiere/rederi hovedsakelig inngås med regionale 
helseforetak, slik at disse i større grad enn i dag gis et hovedansvar og dermed også 
økt kontroll i forhold til bruken av båtene. Det foreslås at de regionale helseforetakene 
skal stå for det økonomiske oppgjøret med båtredere, og at den enkelte kommune 
betaler til regionale helseforetak for sin bruk av båtene.  
 
►Prosjektgruppen vil anbefale at helseforetakene forbereder revisjon av avtaler med 
ambulansebåtrederne i samsvar med bebudede endringer i forskrift.  Videre at det 
inngås avtaler med kommunene om betaling for bruk av båtene til skyss av 
helsepersonell, jf. endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 
kommunene § 1-3 andre ledd, nytt nr. 8 om transport av behandlingspersonell. 
 

 
iii.  Fly 

Kostnader til rutefly innen helseregion vest var på 27,5 mill kroner i 2002. 
Rikstrygdeverket har hatt en sentral avtale med flyselskapet Norwegian.  
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i Vadsø er av de regionale helseforetakene bedt 
om å ivareta en ny nasjonal avtale vedrørende flytransport. 

 
 
iv. Tog 

Rikstrygdeverket har hatt en sentral avtale med NSB.  Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS er av de regionale helseforetakene bedt om å ivareta en ny 
nasjonal avtale vedrørende togtransport. 

 
 

c. Forslag til organisering innen hvert helseforeta k 
 

i. Helse Førde HF  
Det er etablert kjørekontor ved Førde sentralsjukehus som organiserer en liten del av 
syketransportene. Kjørekontoret er organisert under transportavdelingen. 
Kjørekontoret har direkte kontakt (ekspedisjonslokaler) mot brukerne ved 
sentralsjukehuset, samt drosjenæringen. Oppdrag bestilles via telefon, og registreres i 
datasystemet SYTRANS. 
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Ambulansetjenesten og nødmeldetjenesten er organisert som egen institusjon og 
ambulansesjef rapporterer til adm. direktør. Det vil bli etablert en stilling for 
transportkonsulent som vil få ansvar for saksfeltet syketransport og båtambulanse. 
Denne blir lagt til institusjonen ambulansetjeneste/MNT. 

 
Kjørekontoret rapporterer ved ny ordning direkte til ambulansesjef, og skal koordinere 
alle oppdrag til/fra spesialisthelsetjenesten. Man må videre se på hvilken mulighet man  
har for å samordne også andre syketransporter lokalt og eventuell samordning med 
ambulansestasjonene lokalt.  

 
Det må også utredes mer samordnet transporttjeneste innen helseforetaket med 
behandlingshjelpemidler, oksygenforsyning til hjemmerespiratorpasienter. Det skal 
utredes to-båre ambulanser som kan ta både ambulanse og syketransport (sittende 
syke). 

 
En tung gjennomgang av transporttjenesten hvor transportørene vurderes er  
nødvendig, samtidig som det må vurderes å etablere  nyordninger for 
pasienttransportsystem ( PTS ). Det kan være aktuelt å utøve en del av transportdelene 
selv – for eksempel ved bedre utnytting av ledig kapasitet i ambulansetjenesten. 

 
 

ii.  Helse Bergen HF  
Ansvaret for syketransporten vil inn til videre bli lagt inn under Akuttmedisinsk 
Seksjon i Kirurgisk Serviceklinikk. Kjørekontoret vil bli lokalisert på sykehus- 
området, men knapphet på areal gjør det dessverre umulig å få til en lokalisering i 
umiddelbar nærhet av AMK– entralen. På sikt vil målsettingen være at kjørekontor og 
AMK-sentral kan samlokaliseres. 

 
Kjørekontoret vil i første omgang få en åpningstid fra 0800 – 1500 på hverdager. 
Henvendelser øvrige deler av døgnet vil bli håndtert av ambulansekoordinator i AMK 
–sentralen. 

 
 
iii.  Helse Fonna HF  

Helse Fonna har organisatorisk lagt kjørekontoret til klinikk for akuttmedisin ved 
ambulanse- og nødmeldetjenesten.  I første omgang tar en sikte på slik organisatorisk 
forankring som sikrer at foretaket i nesteomgang kan ta ut synergieffekter fra bl.a. 
ambulansetjenesten. 

 
Innfasing av kjørekontor i Helse Fonna skjer gjennom et eget prosjekt med styrings- 
og prosjektgruppe. Prosjektgruppen er bredt sammensatt og har representanter fra 
AMK-miljøet, IT og telefoni samt økonomiavdeling.  Gruppen har så langt hatt 2 
møter og vært på studietur og samlet data og erfaringer fra kjørekontoret i Bergen og 
Stavanger. 
 
Etter studieturene har en fått bedre oversikt over oppgavene. Men en mangler fortsatt 
data, og mangler derfor oversikt over omfang. Det skyldes vansker med å få ut eksakte 
data som refererer til Helse Fonna-området.  I årets 9 første måneder angir 
kjørekontoret i Rogaland ca 3500 oppdrag. Det har så langt vært vanskelig å få eksakte 
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tall fra Hordaland.  Dette skyldes fylkenes ulike måter å registrere oppdrag og utbetale 
godgjøring til transportører. 

 
Ut fra innsamlede data synes omfanget større enn Helse Fonna i utgangspunktet hadde 
tenkt seg.  Ikke minst er det omfattende kontrollrutiner knyttet til godtgjøring for 
transportører. Dette har ført til at en reserverer seg mot å knytte kjørekontoret fysisk 
inn i AMK-sentralen.  I første omgang tar derfor Helse Fonna sikte på data og 
teletekniske løsninger som knytter AMK-sentral og kjørekontor tett sammen.  Videre 
planer om evt. fysisk samlokalisering med AMK-sentral må baseres på erfaringer og 
videre planer mht. til å ta ut effektiviseringsgevinst. 
 
Helse Fonna har videre en annen utfordring.  Kjørekontorene i de andre foretakene kan 
videreføres med eksisterende stab, jf. virksomhetsoverdragelse. Helse Fonna får ikke 
overført personell fra de eksisterende kjørekontor, men blir tilført midler for stillinger 
som må opprettes. I ytterste konsekvens kan Helse Fonna bli nødt til å leie inn 
starthjelp fra kjørekontoret i Stavanger eller Bergen. 

 
Helse Fonna sikter mot å være operativ med eget kjørekontor fra årsskiftet. 

 
iv. Helse Stavanger HF  

 
 Helse Stavanger har organisatorisk lagt kjørekontoret til avd. Prehospitale tjenester, 
 som er en del av akuttklinikken. 

 Prehospital avdeling består av Ambulanse og nødmeldetjeneste. 

 Kjørekontoret vil bygningsmessig bli nær lokalisert til AMK sentralen. 
 
 Helse Stavanger vil nedsette en arbeidsgruppe for å få en bedre oversikt over mulige 
 synergieffekter som følge av ansvarsoverdragelsen til helseforetaket. Dette arbeidet vil 
 kreve bli organisert som et prosjekt som vil måtte vurdere både økonomi , samarbeid 
 med  poliklinikkene, røntgen  og andre aktuelle avdelinger på sykehuset. 
 
 

7. Økonomi  
 

a. Oppgjørstjeneste 
I henhold til Ot.prp 66 skal oppgjørstjenester i 2004 bli kjøpt fra Trygdeetaten.   
 
►Prosjektgruppen anbefaler at Helse Vest RHf i samarbeid med helseforetakene i 
løpet av 2004 utreder mulighetene for å inngå en langsiktig avtale med trygdeetaten 
om kjøp oppgjørstjenester, men hvor det forutsettes at kontrollen av oppgjørene skjer i 
det enkelte helseforetak. 

 
 

b. Regnskapsrutiner 
Som følge av overgangen fra 01.01.04, vil flyten i regnskapsbilag mv. bli endret fra 
dagens ordning til ny.   Skissen nedenfor angir ny flyt av faktura/krav og betaling.  Det 
legges opp til at drosjeeier eller taxi-sentral (eller den som fakturerer kravet fra 
løyvehaveres side) sender faktura med gyldig fakturagrunnlag (rekvisisjon) til 
helseforetakene v/kjørekontorene.  Kjørekontorene kontrollerer kravet, og sender det 
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godkjente kravet til trygdens oppgjørskontor i tilhørende fylke.  For Helse Fonna sin 
del må det avtales nærmere om dette kan gjøres til ett trygdekontor, eller om man må 
dele de kommunene som hører til hhv. Hordaland og Rogaland.  Oppgjørskontoret 
fortar oppgjør/utbetaling til drosjeeier, eller den instans som har sendt kravet.  Videre 
sender oppgjørskontorene månedlig melding til RTV over utbetalt beløp.  RTV sender 
krav på 50% av det utbetalte til helseforetakene, som betaler dette til RTV. 

 

Rekvisisjon og
regning

Oppgjørskontor
(ett trygdekontor i 

hvert fylke)
-utbetaler til 
drosjeeier

-videresender
krav til RTV

Drosjeeier/
drosjesentral

RTV
-sender månedl. krav

til HF’ene på 50 %
av utbetaling Helseforetakene

Kjørekontor
-kontroll av oppgjør
-videresending til
-oppgjørskontor

Utbetaling

Betaling av faktura

 Fig. 2. Prinsippskisse – transaksjonsflyt. 
 
 

c. Bemanning 
Som nevnt over anbefales etablering av kjørekontor i hvert enkelt helseforetak. Dette 
gir store utfordringer med hensyn til å sikre stabilitet og effektiv ressursutnyttelse. 
Små kontor gir økt sårbarhet ved sykdom og annet fravær. Mulighet for samordning 
med koordineringsenhetene i lokale AMK –sentraler vil imidlertid på sikt kunne bidra 
til å redusere dette problemet. Etablering av ett nytt kjørekontor i forhold til dagens 
antall (tre) kan etter prosjektgruppens mening trolig kreve en noe høyere samlet 
bemanning enn i dag.  
 
Foruten det personell som direkte har vært involvert i driften av kjørekontor i regi av 
trygdeetaten, har trygdeetaten også hatt en rekke ”overhead” kostnader, som for 
eksempel kostnader for lokaler og  kontor- og ITutstyr.   
 
►Prosjektgruppen forutsetter at foretakene tilføres tilstrekkelig med midler til å 
finansiere de aktuelle overhead-kostnadene, og anbefaler at budsjettmidlene for 
overhead-kostnader fordeles med et likt beløp pr. stilling .  
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d. Båtambulanse 
Kostnadene ved drift av båtambulanser er i hovedsak knyttet til beredskapselementet, 
og påvirkes i liten grad av bruksomfang. Helseforetakenes overtagelse av ansvar for 
syketransport gjør det mer økonomisk fordelaktig enn tidligere å maksimere 
bruksraten . I henhold til forskrift om ” Organisering og finansiering av båtambulanser 
og skyssbåt for helsepersonell” er kommunene og helseforetakene pliktig til å 
samarbeide om bruken av ambulansebåtene.  
 
►Prosjektgruppen forutsetter at ansvarsoverføringen fra RTV til Helseforetakene ikke 
endrer kommunenes plikt til fortsatt å benytte ambulansebåtene. En eventuell bortfall 
av slik plikt vil påføre helseforetakene betydelige merkostnader i det 
beredskapskostnadene i sin helhet da vil bli belastet foretakene.  

  
 Den 3. desember ble det endelig klart at departementets beregning av midler til 
 ambulansebåter i Sogn- og Fjordane blir basert på  regnskapstall for ambulansebåter 
 fra Fylkestrygdekontoret i Sogn- og Fjordane for  2002.  Problemet med dette er at 
 Helse Førde har hatt et stort etterslep på sine krav  mot fylkestrygdekontoret hva 
 gjelder oppgjør for bruk av båtene til syketransport og skyss av helsepersonell. 
 Fylkestrygdekontoret har dermed utgiftsført et beløp for 2002 som er mindre enn den 
 reelle kostnaden for Helse Førde..   
  
 ►Prosjektgruppen anbefaler at Helse Vest RHF tar initiativ overfor Helse Førde og 
 Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane for å få dokumentert kostnadene til 
 syketransport utført av båtambulanse i 2002.  Det anbefales etter dette at Helse Vest 
 RHF tar saken opp med Helsedepartementet med sikte på å få rettet opp forholdet til 
 revidert nasjonalbudsjett 2004. 
 
 

e.  Ambulansetjenesten  
Det er i dag en betydelig gråsone mellom hva som er ambulansetransporter og hva 
som er syketransport. Ambulansepersonell rapporterer daglig om ambulanseoppdrag 
som i realiteten kunne vært klassifisert som syketransporter. Samordning av ansvaret 
for ambulanse – og syketransport legger til rette for en mer effektiv utnyttelse av 
ressursene i det ambulansene til en viss grad kan utføre syketransporter uten at dette 
reduseres beredskapselementet nevneverdig. Dette vil spesielt være aktuelt på mindre 
steder med lavt kjøregrunnlag for ambulansene, men der beredskapshensyn likevel 
tilsier at stasjonering av ambulanse er nødvendig.  
 
►Prosjektgruppen vurderer at samordning som her er nevnt vil på sikt kunne bidra til 
reduserte totalutgifter til ambulanse / syketransport.     

  
 

f. Areal m.m 
Etablering av kjørekontor i de ulike helseforetakene vil generere en rekke kostnader i 
form av tilrettelegging av nødvendig areal og utstyr. Kostnaden til ombygging av 
lokaler vil framkomme i regnskapet som en årlig avskrivning der ombyggingen vil få 
like lang avskrivningstid som restlevetiden til bygget lokalet er plassert i.  
 
►Prosjektgruppen forutsetter at disse kostnadene til avskrivning dekkes gjennom 
overhead-kostnadene som blir tilført helseforetakene. 
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g. Bevilgning i statsbudsjettet og forventet aktivi tetsutvikling 
Følgende midler er foreslått bevilget fra staten i 2004: 
 
 

Helse  

Syketransport 732.70 Helse Øst Helse Sør Helse Vest Midt-N Helse Nord Sum  

Transport av helsepersonell 8 304 5 635 5 882 7 242 6 337 33 400 

Syketransport 193 233 99 460 125 522 140 421 253 864 812 500 

Oppholdsutgifter 1 101 1 770 2 717 6 777 14 136 26 500 

Sum 202 637 106 866 134 120 154 439 274 338 872 400 

Kjørekontor/transportkons./avtaler 9 675 7 211 4 698 6 048 6 068 33 700 

Kjøp av tjenester fra trygdeetaten 15 580 10 918 19 854 19 660 19 388 85 400 

MVA (24 pst) 3 740 2 621 4 766 4 719 4 654 20 500 

Adm transport av helsepersonell 54 37 39 47 42 219 

Sum administrasjonsutgifter 29 049 20 787 29 357 30 474 30 152 139 819 

Total syketransport 231 686 127 653 163 477 184 913 304 490 1 012 219 

 
Staten forutsetter at den nye organiseringen av syketransport skal gi mer rasjonelle 
behandlingsløsninger for pasientene og et mer kostnadseffektivt transporttilbud. På 
denne bakgrunn er det budsjettert med en innsparing i samlede utgifter til 
syketransport med 50 mill kroner fordelt med 25 mill kroner for regionale helseforetak 
og 25 mill kroner for staten.  
 
Prosjektgruppen ser det som lite realistisk at en allerede i 2004 vil oppnå 
kostnadsreduksjoner og / eller andre effektivitetsgevinster som følge av omleggingen. 
Overføring av ansvaret for syketransport til de regionale helseforetakene endrer ikke 
pasientenes rettigheter til transport eller legestandens ubegrensede rekvisisjonsrett.  
 
Helseforetakenes økonomiske situasjon gjør etablering av nye, lokale, 
behandlingstilbud svært lite sannsynlig. Hensyntagen til transportutgifter ved 
planlegging / flytting av behandlingstilbud vil derfor, i alle fall de første årene, i liten 
grad påvirke de samlede utgiftene til syketransport.  Med mindre den enkelte leges 
ubegrensede rekvisisjonsrett endres vil utgiftene derfor trolig fortsette å stige.  
 
Mot disse forhold trekker at kjørekontorene vil måtte ha et enda større fokus på å 
planlegge og samordne syketransporten til og fra behandlingsstedene. 
 
I lovforslaget legges det til grunn at kommunene får finansieringsansvar for transport 
av kommunalt helsepersonell. Dette vil trolig bidra til å forsterke den trenden vi har 
sett de senere årene med etablering av kommunale / interkommunalt legevaktsentraler 
organisert etter prinsippet om at pasient kommer til lege og ikke omvendt.  
Erfaringsmessig vet vi at etablering av legevaktsamarbeid etter dette prinsippet 
generer betydelig økte transportkostnader1 . 
 

                                                 
1 Omlegging av legevakten i Bergen på slutten av 1990 – tallet førte til en økning i omfanget av ambulansetransporter på ca 
30 000 km / 1900 oppdrag . I tillegg kommer økte utgifter til drosje – transport.   
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Som følge av ovennevte forhold må det derfor påregnes at utgiftene til syketransport 
også i 2004 følge den utviklingstrend vi har sett de siste årene, dvs en kostnadsvekst 
på ca. 10 %. 
 
Prosjektgruppen er av den oppfatning at ansvarsoverføringen fra RTV til RHF`ene på 
sikt vil gi bedre grunnlag for kostnadskontroll / kostnadsreduksjoner da det foreligger 
et klart innsparingspotensiale på flere områder.  Vi vil imidlertid understreke at 
grundig planlegging og høyt fokus er en forutsetning for at en skal bli i stand til å 
hente ut disse gevinstene.  
 

 
8. Anbefalinger til prosjektets fase II   
 
Prosjektgruppen mener at oppgaven gruppen er gitt, blir løst gjennom at prosjektets 
anbefalinger i denne rapporten blir tatt til følge, og at hvert helseforetak organisere 
kjørekontorene fra årskiftet av.   Prosjektgruppen oppfatter dermed ikke å ha ansvar for fase  
II .  Gruppen ønsker likevel å gi følgende anbefalinger i det videre arbeidet : 
 
►  Når kjørekontoret er vel etablert og operativt, anbefaler prosjektgruppen at det satses på 
følgende :  
 

• 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. 

 
 
I Statsbudsjettet for 2004 har Regjeringen lagt vekt på samhandling og desentralisering av 
helsetjenesten.  Overføring av ansvar for syketransport til regionale helseforetak har som 
formål bl.a. å stimulere til desentralisering av behandlingstilbud. Dette er problemstillinger 
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som må sees i sammenheng med funksjonsdeling innen foretakene og må behandles i en 
større sammenheng. 


