
1 
 

Vedlegg 1: Oversikt over AD sin vurdering samt plan for oppfølging 

Tiltak 
nr 

IR si tilråding  AD si vurdering  Tiltak  

Enkeltoppgjør - Klargjøring av sak og 
saksbehandling 

  

1 Det bør vurderes fastsatt et 
entydig mål for 
saksbehandlingstid i 
enkeltoppgjør og etableres 
tiltak for å sikre at 
saksbehandlingstiden 
overholdes. 

Helse Vest ønsker å holde på 
fastsatt mål om to, inntil tre 
uker i travle perioder. Dette er 
tydelig kommunisert til 
helseforetakene og det er 
etablert rutiner for oppfølging. 
Saksbehandlingstiden er stort 
sett innenfor målet.  Unntaket 
har vært Helse Fonna som over 
en tid har ligget over målet, 
men ligger nå under målet.  

Helse Vest vil fortsette 
med å følge opp 
saksbehandlingstiden 
ute i helseforetakene. 

2 Det bør vurderes om 
arbeidsprosess- og 
rutinebeskrivelser, og opplegg 
for lagring og 
versjonshåndtering av disse, 
kan standardiseres ytterligere. 

Hvilke arbeidsprosesser og 
rutinebeskrivelser som er 
hensiktsmessig å standardisere 
nasjonalt, (må samordnes med 
de andre RHF-ene).   

Helse Vest vil følge opp 
anbefaling i samarbeid 
med de andre RHF-ene 
og Pasientreiser ANS.  

Kontroll – enkeltoppgjør   
3 Det bør gjøres en samlet 

risikovurdering av prosessen 
for å beslutte hvilke 
kontrolltiltak som er effektive 
og hensiktsmessige hos hver 
av partene for å sikre at saker 
blir korrekt behandlet og 
utbetalt. 

OK Helse Vest vil følge opp 
at HF-ene og ANS-et 
lager en samlet 
risikovurdering.  

Opplæring, veiledning og 
avviksrapportering 

  

4 Det bør utarbeides 
opplæringsplaner og legges til 
rette for deltakelse for 
kompetansehevende tiltak i 
pasientreisekontor hvor dette 
ikke er gjort. 

Tiltaket er rettet mot HF-ene.  

5 Det bør vurderes utarbeidet 
felles retningslinjer for hvilke 
avvik og uønskede hendelser 
vedrørende enkeltoppgjør og 
direkteoppgjør som 
systematisk bør 
dokumenteres, følges opp og 
inngå i den læringsbaserte 
utviklingen av 
pasientreiseområdet. 

Det er allerede i gang et arbeid i 
regionen for å lage en helhetlig 
avviksrapportering på 
pasientreisekontorene. Helse 
Vest ser det vil være 
hensiktsmessig å  definere felles 
regionale retningslinjer for 
dokumentering av avvik og 
uønskede hendelser. 

Helse Vest vil utarbeide 
retningslinjer for 
dokumentering av avvik 
og uønskede hendelser 
som er felles for 
pasientreisekontorene i 
Helse Vest 
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Behandling av rekvisisjoner – 
direkteoppgjør 

  

6 Det bør vurderes om 
arbeidsprosess- og 
rutinebeskrivelser samt 
opplegg for lagring og 
versjonshåndtering av disse 
kan standardiseres ytterligere. 

Hvilke arbeidsprosesser og 
rutinebeskrivelser som er 
hensiktsmessig å standardisere 
nasjonalt, må samordnes med 
de andre RHF-ene.   

Helse Vest vil følge opp 
anbefalingen i 
samarbeid med de 
andre RHF-ene og 
Pasientreiser ANS.  

7 Gjennomføring av 
forbedringsprosesser basert 
på LEAN bør vurderes 
gjennomført i alle 
pasientreisekontor. 

Helse Vest har allerede 
gjennomført LEAN ved alle 
pasientreisekontor. 

 

Forvaltning og drift av 
saksbehandlingssystemet NISSY 

  

8 Rutiner og manuelle 
kontroller for tildeling, 
endring og avslutning av 
tilganger i NISSY bør 
forbedres. Tildelte tilganger 
på området må gjennomgås. 

Oppfølging ligger hos 
systemeier Pasientreiser ANS 

 

9 Det bør foretas en systematisk 
gjennomgang og vurdering av 
mislighetsrisiko som omfatter 
risiko både i forhold til 
eksterne leverandører 
(transportører) og egne 
ansatte. 

Det er tidligere gjort 
vurderinger av 
mislighetsrisikoen knyttet til 
oppgjør med transportører, 
men det er ikke gjort en 
helhetlig/systematisk vurdering 
som inkluderer egen ansatte. 

Helse Vest vil følge opp 
HF-ene for å sørge for at 
anbefalte gjennomgang 
blir gjennomført. 

Kontroll – Direkteoppgjør   
10 Arbeidet med etablering av et 

standardisert opplegg og 
felles verktøy for kontroll av 
direkteoppgjør bør 
prioriteres. 

I dag er det høy sannsynlighet 
for at helseforetakene har 
høyere kostnader enn 
nødvendig pga av feil i 
oppgjøret fra transportørene. 

Helse Vest vil i 
samarbeid med de 
andre RHF-ene, arbeide 
for at systemeier 
snarest mulig får på 
plass verktøy som 
muliggjør mer effektiv 
kontroll. På kort og 
mellomlang sikt vil 
Helse Vest fortsette 
arbeidet med å få på 
plass midlertidig verktøy 
i regionen. 

Statistikk- og styringsdata og oppfølging av rapporter i styringslinjen  
11 Behovene for data for 

styrings- og oppfølgingsformål 
i pasientreisekontorene bør 
avklares, og styringsrapporter 
på områder innenfor 
eventuelle udekkede behov 
bør utvikles raskt. 

Forprosjektet Rapporterings- og 
analyseløsning for Pasientreiser 
har gjort en kartlegging av 
behovet samt vurdering mulige 
alternativer, og er nå i gang 
med å spesifisere 
rapporteringsløsningen. 
Forprosjektet skal levere sin 

Arbeidet er i gang. 
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anbefaling i oktober.  
12 Det bør avklares om tiltak 

som er iverksatt lokalt for å 
hente ut data direkte fra 
dataleverandøren og over i 
andre verktøy er i samsvar 
med de krav som følger av 
personopplysningsloven med 
tilhørende forskrift. 

OK Helse Vest RHF vil følge 
dette opp med 
databehandleransvarlig, 
Pasientreiser ANS. 

Samhandling mellom helseforetak med pasientreisekontor, Pasientreiser ANS og de regionale 
helseforetakene 
13 Eierne bør understreke at 

sikring av riktig 
regelverkspraktisering tilligger 
helseforetakene, og at 
Pasientreiser ANS skal bidra til 
økt harmonisering. Den 
presiserte SLA-formulering 
bør reflekteres i styrende 
dokumenter for øvrig innen 
pasientreiseområdet. 

OK Helse Vest vil følge 
anbefalingen i 
styringslinjene til HF-
ene og Pasientreiser 
ANS 

14 Den etablerte 
styringsmodellen på 
pasientreiseområdet bør 
tydeliggjøres innholdsmessig 
slik at det oppnås en felles 
forståelse av hvordan 
modellen er ment å skulle 
fungere, herunder hvilke 
saker som skal behandles i 
rådgivende samhandlingsfora 
og hvem som tar beslutninger 
på bakgrunn av de råd som 
kommer fra foraene. 

OK Helse Vest vil følge opp 
anbefalingen i de 
aktuelle foraene. 

15 Saker der det er uenighet om 
hvordan regelverket skal 
praktiseres, bør 
dokumenteres og avklares i 
eierstyringslinjen fra de 
regionale helseforetakene til 
helseforetakene. 

OK Helse Vest vil følge 
anbefalingen i 
styringslinjene til HF-
ene og Pasientreiser 
ANS 

16 Det bør fastsettes tydeligere 
mål- og resultatkrav innenfor 
pasientreiseområdet til 
helseforetak som har 
pasientreisekontor. 

Helse Vest har satt mål for 
saksbehandlingstid. Mer 
detaljerte mål og resultatkrav 
utarbeides av helseforetakene.   

Helseforetakene følger 
opp. 

17 Det bør avklares om lokalt 
anskaffede IKT-
systemer(eksempelvis 
Bliksund), som understøtter 
oppgaveløsingen i 

Det er i utgangspunktet kun 
nasjonale IKT-systemer som skal 
inngå i IKT-porteføljen som 
Pasientreiser ANS forvalter. 
Lokalt anskaffede IKT-systemer 

Helseforetakene følger 
opp. 
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pasientreisekontorene, skal 
inngå som en del av den 
samlede IKT-porteføljen på 
området. 

inngår i helseforetakets 
systemportefølje. 

18 Systemeieransvaret og 
eventuelt 
databehandleransvaret for 
nye systemer som er tatt i 
bruk eller planlegges tatt i 
bruk i flere pasientreisekontor 
bør avklares. 

Jf kommentar til nr 17. for lokalt 
anskaffede systemer ligger 
systemeieransvaret også lokalt.  

Helseforetakene følger 
opp. 

19 Det bør etableres et 
systematisk opplegg for 
gjennomgang og oppfølging 
av risiko på 
pasientreiseområdet, slik at 
tiltak kan iverksettes med 
utgangspunkt i et omforent 
risikobilde. 

OK Helse Vest vil følge opp 
anbefalingen i 
samarbeid med de 
andre RHF-ene og 
Pasientreiser ANS.  

 

 


