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1. Sammendrag 

Bakgrunn: Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 oppdrag å lede en 

gjennomgang av overordnet organiseringen av pasientreiseordningen, i samarbeid med 

representanter fra de andre regionene og Pasientreiser HF.  

Formålet med utredningen er å foreslå en organisering av pasientreiseområdet som bidrar til 

forsvarlige og likeverdige tjenester for ulike brukergrupper. Prosjektet har også undersøkt og 

beskrevet samarbeidet mellom ulike offentlige virksomheter, herunder hvordan samarbeidet 

påvirkes av offentlige finansieringsordninger (tredjepartsfinansieringen) og rammevilkår for 

persontransport (løyveregime for drosje).  

Gjennomføring/prosess: Gjennomgangen har vært organisert som et utredningsprosjekt, med 

de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene som prosjekteiere. Helse Sør-Øst 

RHF har ledet prosjektet, og PA Consulting har bidratt med prosjektstøtte.  

Prosjektet er gjennomført i perioden 1. juni 2019 til 15. mars 2020. Endelig rapport ble 

behandlet av prosjektets styringsgruppe den 27. april 2020. Arbeidet skal etter planen 

oversendes departementet den 1. juni 2020.  

Prosjektet har hatt en bred forankring i arbeidet med «Innsiktsfasen».  Det er gjennomført 

intervjuer, innhentet tallmateriale, analysert brukerundersøkelser m.m. Pasientreiser HF har 

bistått prosjektet med tall og analyser.  Foreløpig rapport ble sendt ut til interessenter 21. januar 

2020 med frist for innspill 21. februar 2020. Innspillene er innbakt i rapporten. 

Resultater av innsiktsfasen: Pasientreisereformen i 2004 vektla overføring av 

finansieringsansvar, anbudsprosesser, kontrakter og samkjøring.  Helsetilsynets behandling ved 

klagesaker viser at det nå også stilles krav til forsvarlig tilbud under «hele reisen».  

Selv om de fleste pasienter er fornøyd med ordningen, er det identifisert utfordringer med blant 

annet lov og forskrift, antall aktører i pasientreiseordningen, mulighet for å få rett transport, 

styringsstrukturen, variasjon i anbudsprosesser, begrenset samarbeid mellom offentlige 

persontransporttjenester og ulike finansieringsordninger.  Det pågår allerede et omfattende 

arbeid ledet av Pasientreiser HF med mål om å redusere mange av de utfordringer som er 

beskrevet.   

Det forventes økende grad av digital hjemmeoppfølging, hjemmebehandling, telemedisin m.m., 

som antas å redusere antall konsultasjoner på sykehus. Det vil i så fall gi en utflating eller 

reduksjon av antall pasienttransporter i årene fremover. På den annen side vil demografiske 

endringer og sentralisering av behandlingstilbud kunne være med å øke behovet for tilrettelagt 

transport i årene fremover. Det er videre forventet at økende grad av samkjøring, som er 

koordinert via moderne teknologiske løsninger, vil bidra til å redusere antall kjørte turer. Dette 

vil bidra til å redusere transportkostnadene. Det er videre forventet utvikling innen IKT- 

området, blant annet for å gi pasientene en mer aktiv rolle i bestilling av transport.  

Kriterier for organiseringsmodell: Prosjektet har utarbeidet overordnede kriterier som ligger 

til grunn for vurdering av de aktuelle alternativer til organisering. De viktigste kriteriene som 

har vært løftet frem er:  

 Helhetlig pasientforløp og samhandling som gir integrerte helsetjenester. 

 Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste. 
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 Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 

 Organisering som bidrar til at pasientens rettigheter og behov er førende for tjenesten. 

 Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 

 Reduksjon av uønsket variasjon via standardisering. 

 Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 

 

Modeller: Prosjektet har vurdert fire modeller for organisering av pasientreiseområdet: 

 Alternativ 0, dagens løsning: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene fortsatt er 

organisert i helseforetakene.  

 Alternativ 1: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene organiseres sammen med 

prehospitale tjenester.  

 Alternativ 2: Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet i sin helhet legges til 

Pasientreiser HF. 

 Alternativ 3: Persontransport/pasientreiser organiseres som en enhet på tvers av 

forvaltningssektorene. 

 

Vurderinger: Prosjektet har gjort vurderinger av de ulike alternativene opp mot nevnte 

kriterier, og har særlig sett på muligheter for samkjøring og helhetlig pasientforløp opp mot 

helseforetakenes klinikker/helhelhetlig pasientforløp og mulighet for standardisering, utvikling 

og samarbeid innen pasientreiseområdet nasjonalt.   

Prosjektets medlemmer vektlegger i forskjellig grad hvorvidt de forskjellige alternativene 

tilfredsstiller de overordnede kriteriene. Etter en helhetsvurdering velger prosjektet å anbefale 

en organisering hvor pasientreisekontorene fortsatt er organisert sammen med klinikk og 

behandlingslinjene, mens Pasientreiser HF bidrar til standardisering på tvers av helseforetak.  

Prosjekt har også vurdert mulighet og konsekvenser av samorganisering med de andre 

forvaltningsnivåene, for eksempel med fylkeskommuner. Prosjektet mener at en slik løsning blir 

omfattende og vanskelig på kort sikt, men at det bør arbeids videre med samarbeids- og 

pilotprosjekter.   

Uavhengig av overordnet organisering er det nødvendig at utviklingen innen 

pasientreiseområdet fortsetter. Tjenesten skal arbeide videre både med de tiltakene og 

forbedringspunktene som allerede er vedtatt og nye områder som er identifisert i prosjektet. 

Anbefalinger: Prosjektet vil anbefale at:  

 Det videreføres en organisasjonsstruktur hvor pasientreisekontorene ivaretar reiser 

med rekvisisjon og er underlagt helseforetakene, samtidig som tjenesten knyttes tettere 

opp imot prehospitale tjenester.  

 Pasientreiser HF ivaretar fellesoppgaver som før: 

o Systemeierskap, forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger som 

brukes innen pasientreiseområdet. 

o Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon forblir uendret – dvs. at 

Pasientreiser HF ivaretar dette på vegne av helseforetakene. Reiser uten 

rekvisisjon vil fortsatt finansieres av helseforetakene. 
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o Prosjektet «Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon» 

gjennomføres iht. vedtak.  

 Planlegging av reiser som innebærer en kombinasjon av reise med og uten rekvisisjon 

skal fortsatt håndteres av pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring  

 Det må arbeides for å bedre samordning av pasientreiser, fylkeskommunal og kommunal 

persontransport ved for eksempel felles planlegging, innkjøp, anbudsprosesser, 

transportøroppfølging m.m. Det bør i første omgang iverksettes pilotprosjekter.  

 De regionale helseforetakene sørger for en samordnet styring av og felles overordnet 

strategi innen pasientreiseområdet. I den forbindelse bør det legges opp til koordinerte 

oppdragsdokument og handlingsplaner.   
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2. Mandat og formål for arbeidet  

Stortinget har i anmodningsvedtak av 19. april 2018, jf. Innst. 196 S (2017-2018), fattet vedtak 

om en gjennomgang av regelverket for pasientreiser. Stortinget ber i innstillingen Regjeringen å 

legge oppdrag til de regionale helseforetak for å gå gjennom organiseringen av 

pasientreiseordningen, samt igangsette en evaluering av pasientreiseforskriften: 

Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og 

fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen. (Vedtak 615) 

Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av Pasientreiseforskriften i løpet av 

august 2019. (Vedtak 616) 

Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de regionale helseforetak gå 

gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne gjennomgangen bør foretas 

parallelt med evalueringen av Pasientreiseforskriften. (Vedtak 617) 

De regionale helseforetakene skal gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen (jf. 

oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019). Dette oppdraget må således avgrenses fra 

Helsedirektoratets oppdrag om problemstillinger knyttet til regelverket og 

Pasientreiseforskriften (jf. Stortingets vedtak 615 og 616). Prosjektet skal bistå i 

Helsedirektoratets oppdrag. 

 

Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 oppdrag å lede en gjennomgang av 

overordnet organiseringen av pasientreiseordningen, i samarbeid med representanter fra de 

andre regionene og Pasientreiser HF.  

De regionale helseforetakene skal gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen (jf. 

oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019) Dette oppdraget må således avgrenses fra 

Helsedirektoratets oppdrag om problemstillinger knyttet til regelverket og 

Pasientreiseforskriften (jf. Stortingets vedtak 615 og 616). Prosjektet skal bistå i 

Helsedirektoratets oppdrag. 

2.1.  Mandat  

Formålet med utredningen er å anbefale en fremtidig organisasjonsmodell som bidrar til at 

pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport gjennom forsvarlige og likeverdige tjenester.  

Prosjektet må legge til grunn de utfordringer som er omtalt i Innst. 196 S (2017-2018) og som er 

relevant for oppdraget, inkludert problemstillinger knyttet til:   

 Opplevelse av et lite fleksibelt og brukervennlig system.  

 Opplevelse av lange ventetider for pasienter som omfattes av ordningen med 

forhåndsbetalt drosjetransport. 

 Lange ventetider for pasienter med reiseavstand til sykehus på over 300 km og som må 

reise med fly. 

 Eventuelle helsekonsekvenser ved lang ventetid. 

 Om det skal etableres nasjonale retningslinjer som sørger at pasientens beste i større 

grad legges til grunn ved innhenting av anbud og tilbud for pasientreiser. 
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 Helseforetakenes anbudspraksis og ivaretakelse av et forsvarlig pasienttransporttilbud.  

 

Utredningen skal:  

 Beskrive dagens prosesser og hovedutfordringer    

 Kartlegge brukergrupper og deres ulike behov for pasienttransport  

 Beskrive fremtidens pasientreise 

o Rett pasient får rett transport 

 Beskrive hvordan en kan sikre effektiv og god utvikling av fremtidens pasientreise for 

alle brukergrupper, og hvordan teknologi kan understøtte virksomheten 

o Pågående forbedringsarbeid skal omtales 

 Vurdere tiltak som kan bidra til at behandlerne best mulig kan ivareta sitt ansvar for å 

vurdere egnet/beste reisemåte for pasientene sine 

 Beskrive hvilke administrative oppgaver som må ivaretas i en fremtidig modell 

 Beskrive og vurdere ulike modeller som ivaretar kvalitet i fremtidig oppgaveløsning, 

adresserer de utfordringene som anmodningsvedtaket omtaler og som legger til rette for 

en fortsatt digitalisering innenfor nasjonale rammer og krav 

 Beskrive tiltak som må gjennomføres dersom anbefalt modell skal iverksettes og 

anbefale mulig implementeringsstrategi 

 Beskrive og vurdere alternative modeller for samarbeid mellom ulike offentlige 

virksomheter, hvor arbeidsdeling mellom aktørene beskrives på oppgavenivå 

 Ved beslutning om endringer i løyveregimet, skal problemstillinger knyttet til 

endringene belyses 

 

Den interregionale styringsgruppen har i prosjektplanen gitt ytterligere innspill:   

 Det er viktig å se overordnet på organisering av pasientreiseområdet.  

 Det pågår mange effektivitets- og kvalitetshevende prosjekter. Er det andre måter å 

organisere området på som understøtter de pågående prosjektene?  

 Utredningen må belyse utfordringene som har ført til flere klagesaker til Fylkesmannen 

 Tredjepartsfinansiering må beskrives og vurderes 

 Bruk av syketransport bil versus taxi må beskrives og vurderes 

 Grenseflater mot andre offentlige aktører må bli en del av utredningen 

 Utredningen skal ikke omhandle inhospitale rutiner selv om de påvirker den enkelte 

pasients transport. 
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3. Prosjektorganisering og styring  

Ansvarsområder og prosjektorganisering for prosjektet «Interregional utredning av 

pasientreiseområdet» er basert på vedtatt prosjektplan1.   

3.1.  Prosjektorganisering / deltagelse  

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er prosjekteier og det er 

opprettet styringsgruppe og prosjektgruppe som følger:  

Styringsgruppen har bestått av:  

 Jan Frich (leder, viseadm. direktør, Helse Sør Øst RHF) 

 Henrik Sandbu (fagdirektør, Helse Midt- Norge RHF) 

 Per Karlsen (økonomi og finansdirektør, Helse Vest RHF) 

 Hilde Rolandsen (eierdirektør, Helse Nord RHF) 

 Marit Kobro (administrerende direktør, Pasientreiser HF) 

 Kari Mette Sandnes (KTV, Helse Nord RHF) 

 Mette Vilhelmshaugen (KTV, Helse Sør Øst RHF) 

 Wenche Røkenes (KTV, Helse Vest RHF (vara)) 

 Baard Einar Martinsen (KTV, Helse Nord RHF (vara)) 

 Jan Oddvar Gjerde (brukerrepresentant, Helse Sør Øst 

RHF) 

 Camilla Closs Walmann (seniorrådgiver, 

Helsedirektoratet, observatør).  

Prosjektgruppen har bestått av: 

 Arild Østergaard (prosjektleder, spesialrådgiver, Helse-

Sør Øst RHF) 

 Per Monstad Halvorsen (direktør virksomhetsstyring, Pasientreiser HF) 

 Kjetil Dahl (leder Reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser HF) 

 Nils Bie Normann (rådgiver/regional representant, Helse Nord RHF)  

 Bernt Nerberg (avdelingsleder, Universitetssykehuset i Nord Norge HF) 

 Arnt-Egil Hasfjord (rådgiver/regional representant, Helse Midt Norge RHF) 

 Helge Foss Hansen (avdelingssjef, St. Olavs Hospital HF) 

 Razmus Viggen (avdelingssjef/regional representant, Helse Vest RHF) 

 Ann-Mari Høiland (avdelingssjef, Helse Bergen HF) 

 Thor Kristian Halseth (avdelingssjef, Sykehuset Innlandet HF) 

 Christel Meyer (spesialrådgiver, regional representant Helse Sør Øst RHF) 

 Gunnhild Berglen (brukerrepresentant, Helse Nord RHF) 

 Øystein Kydland (brukerrepresentant, Helse Sør Øst RHF) 

PA Consulting ved teamleder Just Haffeld har vært engasjert som prosjektstøtte. 
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3.2. Interessenter 

Prosjektet har utarbeidet en interessentmatrise der det er beskrevet roller i forhold til hvem 

prosjektgruppen skal samarbeide med, involvere, informere og engasjere.   

Dette er beskrevet nærmere i følgende interessent matrise:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Interessentmatrise. 
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 Helseforetak (avdelinger og 

poliklinikker) 
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4. Metode 

Medlemmene har delt materiale og gjennomført møter og drøftinger innad i sine enheter og 

regioner underveis i arbeidet. Prosjektet har kartlagt både prosesser, organisering og 

brukeropplevelser innen pasientreiseområdet. Dette er oppsummert i eget vedlegg2. Det er 

benyttet følgende analysetilnærming i dette arbeidet.  

 

 

Figur 2: Rammeverk for analyse av prosesser og organisering innen pasientreiseområdet.    

Det er gjennomført en kartlegging som har involvert representanter fra pasientreisekontorer, 

Pasientreiser HF, de regionale helseforetakene, rekvirenter, transportører, brukergrupper, 

enkeltbrukere, fylkeskommuner, pasientombud, KS, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, 

samt de prehospitale miljøene (ambulansetjenesten og AMK-sentralene) i hver av regionene. 

Pasientreiser HF har bistått med tallmateriale og utredninger.  

I fremstilling av funn fra innsiktsfasen har prosjektet blant annet benyttet seg av «personas». En 

personas representerer ikke én person, men er sammensatt av ulike historier og opplevelser fra 

innsiktsarbeidet. Personas og brukeropplevelser er basert på innsikt fra allerede kartlagte 

brukerbehov, skriftlige innspill og gjennom intervjuer av de forskjellige aktørene.  

Prosjektet utarbeidet en foreløpig rapport som grunnlag for innspillsrunde. Denne ble sendt til 

prosjektdeltakere og interessenter den 21. januar 2020, med frist for innspill 21. februar 2020. 

Innspillene er reflektert i rapporten. De regionale kontaktpersonene i prosjektet har vært 

sentrale i forhold til utsendelse og bistand med nødvendig informasjon i denne innspillfasen.  

Det har vært utfordrende å hente ut gode og omforente tall som beskriver tjenestene.  Det er 

f.eks. forskjellige systemer og definisjoner ved innrapportering av virksomhetstall og tall som 

beskriver kvalitative forhold ved tjenestene. Dette medfører forskjellig opplevelse av hvorvidt 

                                                             
2 Vedlegg 1 - Innsiktsarbeidet. 
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tallmaterialet gir et riktig bilde av tjenestene. Konkret har det for eksempel vært uenighet om 

hvordan man skal beregne administrative kostnader for pasientreisekontorene, samt hvor stor 

andel administrative kostnader som knytter seg til Pasientreiser HFs drift. Prosjektet har tatt 

initiativ til å samle inn tallmateriale direkte fra pasientreisekontorene, men pga. ulikt 

rapporteringsgrunnlag lokalt har dette vært vanskelig. Prosjektet er kjent med at Pasientreiser 

HF har en gjennomgang med flere kontrollere i de regionale helseforetakene for å etablere en 

felles forståelse for tallmateriale.   

Prosjektet har i tråd med mandatet hatt flere møter med representanter fra Helsedirektoratet i 

forbindelse med deres arbeid vedrørende gjennomgang av pasientreise forskriften (jf. 

Stortingets vedtak 615 og 616.). Relevante innsikter er utvekslet mellom prosjektene.3 
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5. Beskrivelse av dagens pasientreiseordning 

I dette kapittelet beskriver vi aktuelle sider ved pasientreiseordningen. Dette innbefatter også 

relevant materiale slik det fremkommer i innsiktsarbeidet. 4.   

5.1.  Rettslige grunnlag for dekning av reiseutgifter og gjennomføring av 

pasientreiser 

Pasientreiser er i hovedsak regulert av spesialisthelsetjenesteloven5, pasient- og 

brukerrettighetsloven6, og pasientreiseforskriften7. Pasient, ledsager og pårørende har rett til 

dekning av nødvendige utgifter på gitte betingelser når pasienten må reise for å motta 

helsetjenester.  

Reiser uten rekvisisjon planlegges og gjennomføres av brukeren selv. I etterkant av reisen kan 

det søkes refusjon av reisekostnader hvor hovedregelen for refusjon beregnes med bakgrunn i 

en standard kilometersats uavhengig av transportmiddel. Søknad om dekning av reisekostnader 

kan gjøres digitalt eller sendes per post. 

Pasienter som ikke kan gjennomføre reise til og fra behandling på egenhånd har rett til reise 

med rekvirert transport, jf. pasientreiseforskriften. Det finnes to hovedtyper rekvisisjoner: 

rekvisisjon på medisinsk grunnlag og rekvisisjon på trafikalt grunnlag.  

Har pasienten behov for rekvisisjon til reise av helsemessige årsaker, er det pasientens 

behandler som skal utstede denne. I hovedsak er det pasientens lege, oversykepleier, 

avdelingssykepleier og faglig ansvarlig på røntgenavdelingen eller laboratorium i sykehus kan 

attestere et behov. Pasientreisekontorene planlegger og legger til rette for at den enkelte pasient 

får transport som er tilpasset sitt behov. Det er også det lokale pasientreisekontoret som skal 

utstede rekvisisjon for pasientreise i tilfeller der rutegående transport ikke finnes.  

Ansvaret omfatter refusjon av utgifter, organisering av reiser og ledsagertjeneste i forbindelse 

med at pasientene skal oppsøke spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten nevnt i pasient- og brukerrettighetsloven.  Lov og forskrifter har i liten grad 

endret seg, men det har etter hvert utviklet seg krav til en tjeneste som er en del av 

helsetjenesten og de regionale helseforetakenes «sørge for» ansvar. Særlig gjelder dette innenfor 

reiser med rekvisisjon. Pasientreisereformen i 2004 hadde fokus på overføring av 

finansieringsansvar, anbudsprosesser, kontrakter og samkjøring.  Helsetilsynets behandling ved 

klagesaker viser at det nå også stilles krav til forsvarlig tilbud under «hele reisen»; om 

nødvendig helt fra pasientens leilighet, under transport, oppfølging under opphold på sykehus 

m.m., samt tilbake hjem igjen.  

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å organisere et forsvarlig tilbud, for eksempel gjennom 

samarbeidsavtaler med fylkeskommuner og kommuner, eller gjennom anbud og avtaler med 

transportører som har nødvendig utstyr og kompetanse. Helseforetakene har etter 

yrkestransportloven8 frem til nå ikke hatt anledning til å utføre persontransport i egenregi mot 

                                                             
4 Vedlegg 1 - Innsiktsarbeidet. 
5 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)  
6 Lov om pasient og brukerrettigheter (brukerrettighetsloven)  
7 Lov om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester 
(pasientreiseforskriften) m.m. 
8  Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) 
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vederlag.  Det er stilt krav om løyve for slik transport. Krav til forsvarlig tilbud ivaretas både 

gjennom anbuds- og avtalearbeid opp mot leverandører av persontransporttjenester (taxi), 

herunder oppfølging av avtalebestemte serviceparametere og ved at helseforetakene etter hvert 

har anskaffet egne biler (syketransportbiler).   

Syketransportregisterforskriften9 regulerer hva som i dag skal registreres i systemet for 

bestilling av pasientreise (NISSY). Syketransportregisterforskriften pålegger virksomheter, 

behandlere og tjenesteytere plikt til å dokumentere opplysninger som er relevante og 

nødvendige for administrering og samordning av syketransport der pasienten reiser på 

rekvisisjon.  Denne plikten omfatter et bredt sett av opplysninger, bl.a. personalia, reisedetaljer, 

reisemåte, tid og sted for behandling, forventet avhentingstidspunkt, særskilt transportbehov, 

ledsager, betalingsdetaljer, samt behandleres bekreftelse på behov for tilrettelagt transport. 

Helsedirektoratet har påpekt behov for kunnskap om forhold knyttet til flere faktorer som 

beregning og utbetaling av dekning av reiseutgifter, standardsats – billigste rutegående 

transport, dekning av faktiske utgifter til drosje og bil. Disse problemstillingene ligger utenfor 

mandatet for denne utredningen, men en rekke innsikter angående dette er likevel innhentet og 

løftet fra prosjektet til direktoratet som ledd i utveksling av erfaring fra pasientreiseområdet, og 

som grunnlag for direktoratets evaluering av pasientreiseforskriften.10 

5.2.  Hovedtrekk i organisering og oppgavefordeling innen 

pasientreiseområdet 

Pasientreiser i Norge er organisert gjennom 17 helseforetak med pasientreisekontor og et 

nasjonalt helseforetak, Pasientreiser HF. Det sistnevnte er et selskap som er eid av de fire 

regionale helseforetakene i fellesskap.  

 

 
Figur 4: Oppbygning av reiser med og uten rekvisisjon  

 

                                                             
9  Lov om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) 
10  Innsikter utvekslet mellom Helsedirektoratet og prosjektgruppen om pasientreiseforskriften per 8. januar 2020. 
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Det er lokale forskjeller på organisering, men oppgavefordeling dreier seg i hovedsak om at 

helseforetak og pasientreisekontor drifter reiser med rekvisisjon. Det betyr drift av alle 

oppgaver som knytter seg til organisering, planlegging og gjennomføring av reiser med 

rekvisisjon.   

Pasientreiser HF har ansvar for drift og tjenesteproduksjon av reiser uten rekvisisjon nasjonalt, 

herunder for drift av fire regionalkontor. I tillegg har Pasientreiser HF ansvar for tverrgående 

oppgaver som understøtter helseforetakene, blant annet som systemeier og 

databehandleransvarlig for fagsystemene innenfor reiser med- og reiser uten rekvisisjon, 

forvaltning av styringsinformasjon, brukerstøtte, samt fagutvikling. 

Oppgavefordelingen kan skisseres som følger:  

Helseforetakene Pasientreiser HF  

 

Linjeoppgaver: 

• Personalansvar 

• Ansvar for drift av reiser med 

rekvisisjon 

• Brukerstøtte, informasjon og veiledning 

• Kapasitetsplanlegging 

• Samordningsoppgaver innad i 

helseforetakene (f.eks. 

ambulansetjeneste, avdelinger, 

poliklinikker, pasientverter, 

sentralbord deler av døgnet), samt 

primærhelsetjeneste og 

fylkeskommune  

• Kvalitetsoppgaver   

o Avviks- og klagehåndtering 

• Kontraktstyring / fakturering 

o Anbud / kontraktsinngåelse  

o Oppgjørskontroll 

o Egenandelsspørsmål / HELFO 

o Oppfølging av transportører 

• Juridisk rådgivning 

• Økonomi  

• Rekvirentoppfølging i både spesialist- 

og primærhelsetjenesten.  

• Prosjekt- og utviklingsarbeid i både 

egne prosjekter og i samarbeid med 

Pasientreiser HF.  

 

 

Linjeoppgaver: 

• Personalansvar 

• Ansvar og drift av reiser uten rekvisisjon  

 

Oppgaver som understøtter helseforetakene:   

• Systemeierskap / forvaltning av telefoni-, 

saksbehandlings- og IKT-løsninger som 

brukes på pasientreiseområdet  

o Automatisering og 

digitaliseringsoppgaver 

o Selvbetjeningsløsninger 

• Brukerstøtte 

• Faglig kompetansesenter 

• Juridisk ekspertise og veiledning. 

• Datavarehus: tilgjengelig gjøre 

styringsinformasjon for regionale 

helseforetak og helseforetakene 

• Utvikle og vedlikeholde nasjonalt 

opplæringstilbud 

• Opplæring i, å bidra til, harmonisering av 

regelverk og praksis 

• Prosjekt- og utviklingsarbeid  

o Inneværende og fremtidige 

utredninger (f. eks. 

serviceparametere, 

oppfølgingssystemer) 

o Prosjekt «Effektivitets- og 

kvalitetsfremmende tiltak reiser 

med rekvisisjon»  

• Ivaretar redaktøransvaret for nettstedet 

pasientreiser.no 

• Ansvarlig for informasjon om 

pasientreiser på helsenorge.no 

 

Figur 5: Dagens oppgavefordeling mellom helseforetakene/pasientreisekontorene og Pasientreiser HF  

Systemdrift og forvaltning. 
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Pasientreiser HF er systemeier og databehandleransvarlig for fagsystemene knyttet til prosess 

for reiser med og uten rekvisisjon. Dette innbefatter ansvar for nasjonalt system for 

brukerstøtte, samt tjeneste eier for «Pasientreiser» på helsenorge.no. 

Drift og forvalting av fagsystemene gjennomføres av Norsk Helsenett SF, og er regulert i avtaler 

med Pasientreiser HF.  Videreutvikling av fagsystemene gjøres av egne utviklere i Pasientreiser 

HF i samarbeid med eksterne systemleverandører og ansatte ved pasientreisekontorene 

Direktoratet for e-helse er systemeier for den nasjonale innbyggertjenesten for helsesektoren i 

Norge, helsenorge.no. Selvbetjeningsløsningen for pasientreiseområdet er samlet i tjenesten 

«Pasientreiser» på plattformen og ble lansert i 2016.  Drift, forvalting og utvikling av 

helsnorge.no med tilhørende tjenester gjøres i regi av Norsk Helsenett SF og er regulert i avtaler 

mellom de ulike tjenesteeierne på plattformen. 

 

Styringslinjer 

Dagens organisering av pasientreiseområdet preges av skillet mellom reiser uten rekvisisjon og 

reiser med rekvisisjon. 9 % av gjennomførte pasientreiser er en kombinasjon mellom disse typer 

reiser. Reiser uten rekvisisjon er et nasjonalt tjenesteområde organisert i Pasientreiser HF fra og 

med 2018.  Finansiering av tjenesten er uendret og fordelt mellom de regionale helseforetakene 

og helseforetakene.  

Pasientene har en forventning om at helsevesenet fremstår som en helhetlig tjeneste men 

innsiktsarbeidet viser at pasientreisetjenestene oppleves usammenhengende. Dette gjelder 

særlig pasienter som må reise langt og må kombinere ulike transportmidler for å få gjennomført 

sin pasientreise. 

«Det er tydelig at praksisen er forskjellig rundt omkring i landet, og tjenesten oppleves ikke 

som «strømlinjeformet» for brukerne» 

- Daglig Leder, brukerorganisasjon 

Styringslinjen for reiser uten rekvisisjon går fra de regionale helseforetakene til Pasientreiser 

HF via Oppdragsdokument. Styret i Pasientreiser HF ledes av Helse Sør-Øst, men har 

medlemmer fra alle de fire regionale helseforetakene.  

 Styringslinjen for reiser med rekvisisjon går i linjen i det enkelte helseforetak avhengig av lokal 

organisering.  Det er ikke direkte styringslinje som inkluderer både Pasientreiser HF og 

pasientreisekontorene, men det er etablert en samhandlingsmodell med fagnettverk for å 

etablere felles rutiner og prosedyrer, og etterlevelse av regelverk. Dette fungerer som en 

matriseorganisasjon, noe som gjør forankring av faglige innspill i linjen utfordrende.  

5.3.  Dagens pasientreise for reiser med og uten rekvisisjon 

Reiser med rekvisisjon utføres ofte med taxi (95 %), helseekspress, helsebuss, minibuss eller fly. 

Det er særlig pasienter i Helse Nord som i stor utstrekning benytter fly. Flere helseforetak 

disponerer også transportmidler for pasienter som trenger ekstra tilrettelegging, for eksempel 

rullestolbiler eller syketransportbiler («hvite biler»).  Ved å ta i bruk slike transportmidler kan 

man i større grad tilrettelegge for et vidt spekter av pasientenes behov så lenge pasienten ikke 
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trenger medisinsk overvåkning og/eller behandling under transport. I sistnevnte tilfeller vil 

pasienten bli transportert med ambulanse. 

Nedenfor er en figur som illustrerer den typiske gangen i reiser med og uten rekvisisjon:  

 

Figur 3: Organisering av reier med og uten rekvisisjon. 

5.4.  Aktivitet  

Det ble i 2018 utført 8,6 millioner reiser av 715.000 unike pasienter i pasientreiseordningen. I 

2018 ble det brukt noe over to milliarder kroner på pasientreiser, hvorav om lag 75 % ble brukt 

til reiser med rekvisisjon. 

 

 

Figur 3: Nøkkeltall reiser med og uten rekvisisjon (Pasientreiser HF). 
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Det er ca. 1,7 millioner telefonsamtaler hvert år om spørsmål knyttet til reiser med rekvisisjon 

og 0,2 millioner til reiser uten rekvisisjon.  

 I reiser med rekvisisjon er 50 % av henvendelsene fra brukere og resterende samtaler er fra 

behandlere og transportører.  

 I reiser uten rekvisisjon er det 0,2 millioner henvendelser fra brukere, hvorav 54 % av 

henvendelsene er relatert til veiledning i regelverk eller søknadsprosess. 32 % av 

henvendelsene er spørsmål om saker til behandling. 14 % av henvendelsene gjelder 

spørsmål om reiser med rekvisisjon eller reiseplanlegging 

Bruk av pasientreiseordningen har i de senere årene vært stabil for både reiser med- og reiser 

uten rekvisisjon og utviklingen i antall reiser er marginal. 

 

 

Tabell 1: Utvikling i antall rekvisisjoner 2014-2018 er stabil. 

 

Om lag en tredjedel av pasientene har behov for forskjellig grad av tilrettelagt transport eller 

følge under pasientreisen. Det kan være behov begrunnet i pasientens helsetilstand eller behov 

knyttet til valg av en bestemt type transportmiddel (for eksempel behov for stor bil, barnesete 

m.m.).  
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Tabell 2: Totalt antall reiser med særskilt tilrettelegging, samt andel av totalt antall pasienter med særskilt behov for 

tilrettelegging av transport (Pasientreiser HF).  

5.5.  Nasjonale utredninger som er gjennomført innen pasientreiseområdet  

Det er utført flere nasjonale utredninger som har innvirkning på pasientreiseområdet. Disse 

ligger til grunn for mye av den utviklingen som har funnet sted over flere år. Her nevner vi:     

 2010–2011: Egenandelsprosjekt i forbindelse med innføring av automatisk frikort. 

Prosjektet sikret komplett elektronisk innrapportering, korrigering og kreditering av 

egenandeler knyttet til pasientreiseområdet 

 2010–2013: Utrulling av LEAN-metodikk på alle pasientreisekontorene 

 2011–2013: Implementering av datavarehus og styringsinformasjon (RADAR)  

 2012–2016: Utvikling og implementering av «Mine Pasientreiser»  

 2014–2016: Utvikling og implementering av nasjonalt verktøy for oppgjørskontroll 

(CTRL) 

 2018: Utredning reiser med rekvisisjon11 

5.6.  Pågående tiltak for forbedring av pasientreiseområdet   

Det er vedtatt en rekke tiltak for pasientreiseområdet (Jf. AD-møtet 19. november 2018). 

Pasientreiser HF har ansvar for å drifte og koordinere tiltakene sammen med helseforetakene og 

pasientreisekontorene.12 Målet er å sørge for et forsvarlig pasientreisetilbud som er tilpasset de 

enkelte pasienters behov. Pasientene skal møte en tjeneste som er integrert i pasientforløpet. 

Det vektlegges følgende elementer i utviklingen av tjenesten: 

 En enkel, tilgjengelig og fleksibel tjeneste 

 Kvalitet, trygghet og forutsigbarhet  

 Effektiv gjennomføring  

                                                             
11 Pasientreiser HF. Rapport om «Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for pasientreiser med 
rekvisisjon». 
12 Pasientreiser HF – Oppdragsdokument 2019/2020. 
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Figuren nedenfor beskriver et fremtidig målbilde for reiser med rekvisisjon med trinnvis modell 

for hvordan tiltakene skal utvikles på kort, mellomlang og lang sikt for pasient, helsepersonell og 

eier/administrasjon:   

 

 

Figur 6: Målbilde med aktuelle tiltak som er vedtatt i «Utredning av mulige effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 

innenfor området pasientreiser med rekvisisjon». 

 

De enkelte tiltak beskrives nærmere som følger:  

 Tiltak 1 – Selvbetjeningsløsning: Pasienten skal kunne se sine reiser (prosjekt fra 2018-

19), bekrefte og avbestille godkjente rekvisisjoner (prosjekt fra 2019–d.d.) 

 Tiltak 3 – Utrede serviceparametere: Standardisering av serviceparametere for å 

understøtte forutsigbarhet og likeverdige tjenester (prosjekt fra 2019–d.d.)  

 Tiltak 5 a) – Rekvisisjonsveileder: Tiltaket er gjennomført og implementert. Veilederen 

beskriver kriterier som legges til grunn for attestering av tilrettelagt transport på 

medisinsk grunnlag.  

 Tiltak 5 b) – Rekvisisjonspraksis: Tiltaket er planlagt startet høsten 2020 og består i å 

avklare roller og ansvar for ulike aktører i rekvisisjonsprosessen. Målet med tiltaket er å 

redusere belastingene for behandlerleddet og legge til rette for at pasienten er en aktiv 

ressurs i prosessen.  

 Tiltak 6 – Drosjemarked, anbud og avtaler: Utarbeidelse av nasjonalt rammeverk for å 

standardisere anbud og avtaler (prosjekt fra 2019–d.d.) 

 Tiltak 7 – Utrede synergier ved koordinering av offentlig betalt persontransport: 

Simulering for å avdekke gevinstpotensialet etter gjennomført mulighetsstudie (2017-

2018) med Sørlandet sykehus HF, Agderfylkene og AKT (prosjekt fra 2019–d.d.) 
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Andre prosjekter som er pågående: 

 2014–d.d.: Anskaffelse og implementering av samkjøringsverktøy (Trapeze)  

 

For reiser uten rekvisisjon er målbilde at man arbeider videre med tiltak i forhold til ytterligere 

forenkling og brukermedvirkning, automatisering, effektiv administrasjon og kvalitet i 

brukeropplevelsen. 

5.7.  Rekvirentordningen  

Det er over 22.000 rekvirenter av pasientreiser fordelt på ulike virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren. Det vanlige er at rekvirenten (eller dennes representant) legger inn bestilling 

på kjøretøy i elektronisk saksbehandlingssystem (NISSY), og at transportformidlingen deretter 

skjer direkte via samhandling med taxisystemet (SUTI). Pasientreisekontorene har lagt til rette 

for en rekvisisjonspraksis som skal sikre pasientene nødvendig og tilrettelagt transport.  

Innsiktsarbeidet viser at behandler ofte delegerer rekvisisjonsoppgaven til administrativt 

personell. Prosjektet spiller inn momenter angående dette til Helsedirektoratets arbeid med 

evaluering av pasientreiseforskriften. 

Det er påvist utfordringer med hensyn til å ivareta portvokterfunksjonen for pasientgrupper 

med dels uberettigede forventninger til tilrettelegging av transport. Innsiktsmateralet avdekker 

at en del pasienter mottar reiser med rekvisisjon uten at de har reelle behov. I tillegg er det 

svært begrenset kontroll av behandlernes attestasjons- og rekvisisjonspraksis. Det er derfor 

utfordrende å oppnå en praksis som sørger for at det kun er pasienter som virkelig har behov 

for tilrettelagt transport om får det..  

 

 

 

 

Flere påpeker at rekvisisjon via pasientreiser på kveld og natt er utfordrende, grunnet ulike og 

begrensete åpningstider ved pasientreisekontorene. Flere opplever at det er utfordrende å 

rekvirere flyreiser. Reiser mellom regioner innbefatter ofte fler pasientreisekontor, taxisentraler 

med mere. Noen ganger er det behov for re planlegging av reisen underveis.  Det er derfor 

ønskelig at Pasientreiser fremstår som en helhetlig tjeneste, som er tilgjengelig hele døgnet.  

Pasientreisekontorene gjennomfører stor innsats i forhold til opplæring av rekvirenter. Enkelte 

pasientreisekontor har oppnådd vesentlige gevinster gjennom å drive opplæring og veiledning 

av rekvirenter i lokalområdet. Det er f.eks. vist til innsparinger på rundt 40 millioner kroner i 

pasientreisekontoret på Moelv ved å drive oppfølging og opplæring av rekvirenter. 

 

«Man bør involvere rekvirenten ytterligere, så de kan se de økonomiske effektene av færre 

rekvisisjoner» 

- Leder ved pasientreisekontor 

Gjennomført prosjekt som utreder rekvisisjonsordningen: Veileder som beskriver kriterier som 

legges til grunn for attestering av tilrettelagt transport på medisinsk grunnlag. Tiltak 5 a) – 

Rekvisisjonsveileder. Tiltaket er gjennomført og implementert.  
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Innsiktsmaterialet viser at det er utfordringer og ulikheter det bør arbeides videre med. 

Eksempel er pasienter med sammensatte helseutfordringer, som får rekvirert transport til 

sykehus av fastlegen, ofte ikke får rekvirert riktig transport hjem fra sykehuset fordi sykehuset 

ikke kjenner pasientens funksjonsnivå som helhet.  Muligheten til å påvirke valg av 

transportløsning oppleves for liten. Flere mener at attestering av behov bør kunne "følge 

pasienten", og ikke vurderes på nytt for hver enkelt reise.  

 

 

 

Helseforetakene har i Oppdragsdokumentet for 2020 fått i oppdrag å bidra med rekvirering av 

pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus for å avlaste fastlegeordningen.  

Prosjektet har gjort et tilleggsarbeid med bakgrunn i Foretaksmøte 14.1.2020. 

 «Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, i samarbeid med Pasientreiser HF, se på 

mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres 

personell på kort og lang sikt. Frist for rapport og forslag til omtale i handlingsplan for 

allmennlegetjenesten settes til 1.3.2020». 

Dette arbeidet13  foreslår at man på kort sikt legger til rette for å:  

 Videreutvikle funksjonalitet i dagens rekvirentløsning (NISSY) slik at behandlers 

attestasjon / opplysninger kan lagres og gjenbrukes over en gitt periode 

 Utrede mulighetene og konsekvenser av at pasientene selv kan bestille reisen og få 

dekket utgiftene via reiser uten rekvisisjon – f.eks. på korte reiser innen 

kommunegrensene (kommuneinterne turer) 

 Utvikle en løsning som innebærer at pasientene kan bestille og administrere sine reiser 

selv.  

 Videreutvikle IKT løsningene slik at behandler kan attestere behov direkte i EPJ/PAS 

system for eksempel etter modell av «e-resepter»  

5.8.  Kompetanse og arbeidsoppgaver  

Prioriterte kompetanseområder varierer med hvilke oppgaver som er tillagt pasientreise 

kontorene. Sentralene har kompetanse innenfor kundeservice, lokalkunnskap, reiseplanlegging 

og logistikk. Videre har de kompetanse som grunnlag for å gjøre anskaffelser, implementere, 

utvikle og benytte IKT systemene, opplæring av rekvirenter samt drift av pasientreisekontorene.  

                                                             
13 Delarbeid innenfor handlingsplan for allmennlegetjenesten jfr. oppdrag til de Regionale helseforetakene.  
«Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt» 
Vedtatt i styringsgruppen «Interregional styringsgruppe for nasjonal utredning – organisering av 
pasientreiseområdet» 24.2.2020 
 
 

Pågående prosjekt som utreder rekvisisjonsordningen: Effektivitets- og kvalitetsfremmende 

tiltak innen reiser med rekvisisjon – Tiltak 5b – Rekvisisjonspraksis 
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Enkelte pasientreisekontor har medisinsk kompetanse tilgjengelig for å imøtekomme 

pasientsikkerhetskrav.  

«Vi har erfart at ved å samarbeide tett med AMK har det ført til kompetanseheving både for 

oss og dem» 

- Leder ved pasientreisekontor 

Det gjøres koordinerte kompetansehevingstiltak via nasjonal opplæringsmodul. Utfordringene 

med kompetansetilknytning kan dreie seg om at ensidighet i oppgaver gjør arbeidet mindre 

variert, samt at det er variasjon i kompetansetilgang i distriktene. 

Pasientreiser HF skal i stor grad understøtte pasientreisekontorene og har i den anledning 

behov for kompetanse innen strategi, økonomi- og virksomhetsstyring, prosjektstyring og 

innovasjon, juss og IKT-utvikling. 

5.9.  Finansiering og kostnadsutvikling for pasientreiseområdet  

Pasientreiser er en del av helseforetakenes sørge-for-ansvar, og finansieringen er en del av 

rammetilskuddet som gis til helseforetakene, beregnet ut fra en fordelingsnøkkel for 

prehospitale tjenester og pasientreiser som ble fastsatt i 2019. Helseforetakene dekker 

kostnadene for reiser til og fra godkjente behandlinger både i spesialist- og 

primærhelsetjenesten.  

Pasientreiser HF dekkes av de regionale helseforetakene etter eierandel og aktivitet. 

Driftskostnadene for reiser uten rekvisisjon hadde en markant nedgang i 2018, mens de er 

stabile innenfor reiser med rekvisisjon fra og med 2017. Nedgangen i reiser uten rekvisisjon 

skyldes hovedsakelig endringer i kilometer grenser (fra tre til 10 kilometer), overgang til ny 

prosess med stor grad av involvering av bruker, automatisering av prosesser og endret 

organisering på tjenesteområdet.  

 

 

Tabell 3: Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2015 – 2018 (Analyse er utført av Pasientreiser HF).  
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Transportkostnad per reise varierer grunnet geografiske og demografiske forhold. Høye 

kostnader per reise gjør det lønnsomt å bruke mer ressurser i pasientreisekontorene for å 

planlegge og effektivisere transportkostnadene. Kostnader i pasientreisekontorene kan således 

være «utgifter til inntekts ervervelse». 

 

Tabell 4: Transportkostnad per rekvisisjon (reiser med rekvisisjon) fordelt på regioner (utarbeidet av Helse Nord). 

 

Ulik organisering i helseforetakene medfører at administrative oppgaver knyttet til tjenesten 

ivaretas på forskjellig nivå i foretakene noe som blant annet medfører at kostnader knyttet til 

administrasjon varierer mellom pasientreisekontorene.  Det er høyere transportkostnader i 

Helse Nord grunnet store geografiske avstander. 

Budsjettering på helseforetaksnivå fungerer ulikt i regionene. Dels er budsjettet knyttet direkte 

opp mot tjenestene og pasientreisekontoret. Dels er budsjettet knyttet opp mot andre klinikker 

eller avdelinger i helseforetaket.  

Ulik organisering og rapporteringssystemer gir utfordringer med å sammenligne på tvers og det 

er en utfordring å skaffe til veie omforente data. Videre medfører store forskjeller i 

reiseavstander, klima og geografi at effekter av lokale tiltak ikke direkte kan overføres til andre 

regioner med andre geografiske eller klimatiske forhold. 

Pasientreiser er rammefinansierte tjenester med økonomisk ansvar for transport i 

spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og refusjoner i regi av reiser uten rekvisisjon. 

Dette medfører at Helseforetakene har utfordringer ved å finansierer aktivitet som de ofte ikke 

har kontroll over.  

Eksempler på dette er:  

 Helseforetak/avdelinger som endrer aktivitet til dagbehandling eller poliklinikk vil 

kunne endre deres DRG finansiering mens kostnadene til transport påføres 

pasientreiseområdet.   

 Sentralisering av legevakter vil kunne medføre besparelser for primærhelsetjenesten 

mens økte transportkostnader belastes helseforetakene og pasientreiseområdet.  
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 Helseforetakene finansierer også reiser uten rekvisisjon selv om denne tjenesten 

håndterers av Pasientreiser HF. Virksomhetsrapportering og aktuelle tiltak følges opp 

via styret i Pasientreiser HF. Innsiktsarbeidet viser at flere av pasientreisekontorene 

peker på at de har liten påvirkningsmulighet på også disse utgiftene.   

Utfordringene med denne finansieringsmodellen er kjent, utførlig drøftet og behandlet for 

eksempel i Ot. prp. 66 (2002–2003)14 samt i flere utredninger senere. Etter en helhetsvurdering 

har man så langt valgt å opprettholde gjeldende finansiering som beste løsning.  

Beregninger i Nasjonal helse- og sykehusplan viser at prosentvis økning i aktivitet har vært 

større enn prosentvis økning i finansiering, på lik linje med resten av spesialisthelsetjenesten.15 

5.10. Kvalitet i tjenesten og klagehåndtering 

Pasientreiser HF gjennomfører brukerundersøkelser i alle regionene. Det er naturlig at det er 

forskjeller mellom pasientreisekontorene blant annet som følge av geografiske og lokale forhold, 

men hovedkonklusjonen er at ca. 70 % av brukerne er fornøyd med dagens pasientreise.  

Det er registrert utfordringer / forbedringspunkter blant annet i forhold til regulatoriske 

forhold, antall aktører ved gjennomføring av pasientreisen, registrering og overføring av 

informasjon i mellom aktørene, praksis og retningslinjer i forhold til attestasjon / godkjenning 

av reiser med rekvisisjon, kvalitetsarbeid og avvikshåndtering.  

Brukerundersøkelser 

Det er forskjeller i opplevelse, men med bakgrunn i brukerundersøkelse 2019 kan vi 

oppsummere som følger:    

 

Reiser uten rekvisisjon 

 

 De fleste brukerne er over 50 år, noe som tilsvarer normalfordelingen i alder for 

brukere av pasientreisetjenesten 

 De fleste pasientene søker dekning av egen reise.  

 Ca. 65 % søker via digital løsning på helsenorge.no mens ca. 25 % søker på papir.  

 Ca. 30 % har også gjennomført reise med rekvisisjon siste året  

 De fleste er godt fornøyd med digital søkefunksjon på Helse Norge  

 De flest ønsker å få digital veiledning på Helsenorge.no  

 Ca. 70 % opplever at vedtaksbrevet er lett å forstå.  

 Ca. 40 % har ringt Pasientreisekontoret – hovedsakelig i forhold til å bestille reise eller 

spørsmål i forhold til innsendt reiseregning.  

 De fleste opplever brukerstøtten som god eller bedre  

 

 

                                                             
14 Ot. prp. nr.66 (2002-2003). Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for 
syketransport og reiseutgifter for helsepersonell). Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-
nr-66-2002-2003-/id174441/  
15 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 – 2019), Meld. St. 11 (2015-2016). Tilgjengelig: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/sec1 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-66-2002-2003-/id174441/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-66-2002-2003-/id174441/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/sec1
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Reiser med rekvisisjon  

 

 De fleste brukerne er over 60 år  

 De fleste brukerne ønsker å få opplysninger om pasientreisen på SMS  

 De fleste ønsker å bestille reisen på telefon til behandler eller pasientreisekontor  

 Fastlege og behandler er den viktigste instans for å vurdere transportbehovet   

 Ca. 70 % av pasientene har ringt pasientreisekontoret det siste året – hovedsakelig i 

forhold til å etterlyse, bestille og endre transport 

 Ca. 60 % oppgir at de er fornøyd med service, på tross av variasjon i og mellom 

regionene. Ventetid på telefon trekkes frem som en utfordring.  

 Ca. halvparten av brukerne opplever at de har nok kunnskap om pasientreiseordning.    

 Ca. 70 % av pasientreise gjennomføres med taxi. Reise med Helseekspress og drosje 

oppleves stort sett meget bra, noe dårligere opplevelse på rullestolbil.  

 25 % opplever at de en gang i løpet av siste året opplevd å ikke rekke frem til oppsatt 

tid hos behandler på grunn av transporten 

 60 % opplever at de deltar i samkjøring av og til eller oftere. Dette oppleves 

gjennomsnittlig som middels bra. Viktigste faktor i vurdering er kortest mulig ventetid 

før og etter behandling  

 

Innenfor reiser med rekvisisjon er det igangsatt mange tiltak for å bedre kvalitet og minske 

variasjon jf. kap. 5.6 Pågående tiltak for å forbedre pasientreiseområdet.     

 

Klager 

Kvalitetsarbeid og klagehåndtering på reiser med rekvisisjon håndteres i de enkelte 

helseforetakene som har ansvar for pasientreisekontorene. Dette medfører at klagene sees i 

sammenheng med de pasientstrømmer og kvalitetssystemer som er i regionen/helseforetaket, 

men det finnes i liten grad felles nasjonal oversikt.  Pasientreiser HF innførte elektronisk 

klagefunksjonalitet for reiser uten rekvisisjon i slutten av 2018 på helsenorge.no. Muligheten for 

å klage på tidligere vedtak ble da vesentlig forenklet og gjort mer tilgjengelig. Det oppleves en 

økning i antall klager etter lansering av elektronisk klagefunksjonalitet.  Antall klager har økt 

med 31,2 % (dvs. 2,4 % av reisene, mot tidligere 0,5 %). I perioden fra 2015 til 2018 er 

saksmengden økt med 37,2 % mens antall reiser er redusert med 9,6 %. I klagesaker der 

Pasientreiser HF opprettholder sitt vedtak vil saken oversendes Fylkesmannen. 

 

Område Antall vedtak i perioden Antall (%) saker oversendt FM 
Helse Midt-Norge 187 219 691 0,37 % 
Helse Nord 211 357 900 0,43 % 
Helse Sør-Øst 506 136 1822 0,36 % 
Helse Vest 210 948 807 0,38 % 
Nasjonalt 1 115 660 4220 0,38 % 

Tabell 5: Klager oversendt fylkesmannen 01.11.18 – 31.10.19. 16 

                                                             
16 Tall er hentet fra Radar.  
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Det er gjennomført en kartlegging av mottatte elektroniske klager for reiser uten rekvisisjon. 

Kartleggingen bekrefter antakelsene om at flertallet av mottatte klager ikke nødvendigvis er 

definert som klagesaker. Hele 50 % av dagens mottatte elektroniske klager bortfaller som følge 

av ny innhentet og/eller ettersendt dokumentasjon. Til sammen 21 % av sakene svares ut med 

utfyllende informasjon til søker. Med bakgrunn i dette er det identifisert et potensiale for å 

redusere elektronisk klageinngang vesentlig ved å introdusere ny funksjonalitet på 

helsenorge.no, f.eks. der brukere kan ettersende dokumentasjon eller benytte elektronisk chatt. 

 

Forbedringspunkter  

Til tross for at en vesentlig del av pasientreiser foregår uten problemer så har innsiktsfasen vist 

noen forbedringspunkter slik de er beskrevet i avsnittene nedenfor:   

 

Kvalitetsarbeid og avvikshåndtering håndteres forskjellig mellom helseforetakene og i hver region:  

 Det er utfordrende å drive koordinert kvalitetsarbeid på tvers av hele pasientreiseområdet.  

 Det er ulike klagemåter for reiser med og uten rekvisisjon, noe som fører til manglende 

samlet oversikt, samt variasjon i klagebehandlingen. Noen pasientgrupper finner det 

utfordrende å klage, både av hensyn til kompliserte saksbehandlingssystemer, kompetanse 

og egenmestringsevne. 

 

Tjenesten oppleves oppstykket:  

 Pasienter opplever at de i løpet av ett besøk på sykehus må forholde seg til flere ulike 

systemer og transportører for ulike stadier i reisen. En liten del (9 %) av pasientene 

benytter seg av både reiser med og uten rekvisisjon.  

 Pasientene ønsker mulighet for hjelp og veiledning, og klarer ikke å skille mellom de 

forskjellige typer reiser.  

 

«Overgangen fra et transportmiddel til et annet er veldig slitsomt og kan føre til lange 

ventetider pga. samkjøring»  

- Bruker 

Særskilte grupper møter utfordringer med å få rett transport:  

 En tredjedel av pasientene har behov for tilrettelagt transport av forskjellig grad samt at 

enkelte pasienter ikke har kapasitet til å planlegge reisen selv. Flere av pasientene har 

behov for oppfølging og observasjon underveis på reisen. 

 Visse pasientbehov kan falle utenfor den gjeldende kategoriseringen i NISSY. Dette kan 

dreie seg om sammensatte behov eller individuelle preferanser. Det er derfor lagt opp til 

fritekstfelter til benyttelse for pasientreisekontor og transportør som benyttes for 

tilleggskommentarer men disse er ofte mangelfullt utfylt.  

  I følge innsiktsarbeidet oppleves det at dagens IKT-systemer og rettsoppfatning ikke 

legger til rette for å oppbevare pasientopplysninger i IKT løsningen.  Dette medfører 

praktiske utfordringer ved gjentatte rekvireringer av tilrettelagt transport til f.eks. 
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pasienter med vedvarende funksjonsnedsettelse. Pasientene opplever det belastende å 

måtte gi de samme opplysningene mange ganger. 

 

«Mest bekymret for pasienter som ligger i gråsonen: Mellom å være for syk for vanlig 

persontransport og for frisk til ambulerende transport». 

- Brukerrepresentant 

 

 

 

 

5.11. Informasjonsdeling i saksbehandlingssystemer 

Ved reiser uten rekvisisjon sender pasienten inn nødvendig dokumentasjon som grunnlag for 

refusjon av reisen.(helsenorge.no) Dette oppleves å fungere bra men det arbeides med 

videreutvikle løsningen slik at det kan legges ved mere dokumentasjon.  

Det er behov for å kunne overføre nødvendig informasjon i mellom aktørene i tjenesten for at 

pasientene skal kunne oppleve en sømløs tjeneste. Dette gjelder mellom aktører som:  

 Rekvirent og pasientreisekontor. 
 Pasientreisekontor og transportør 
 Operatør og den enkelte som utfører transporten. 
 Den enkelte pasient og pasientreisekontoret.  

 
De fleste reiser med rekvisisjon rekvireres av behandler direkte via Pasientreisekontorenes 

system (NISSY) basert på medisinsk behov for tilrettelagt transport. Det er forskjeller i hvor stor 

grad det legges inn nødvendige tilleggsopplysninger i NISSY og det oppleves at det er 

begrensninger på hvilke opplysninger som kan deles iht gjeldende regler for taushetsplikt og 

hvor lenge opplysninger kan oppbevares og gjenbrukes i systemet.  

«Systemet der pasientene blir vurdert om og om igjen, må endres» 

- Brukerrepresentant  

NISSY er med dagens løsning heller ikke tilrettelagt for å kunne gi beslutningstøtte for eksempel 

etter modell av de løsningene som benyttes i AMK-sentralene.  Dette kan medføre at 

rekvireringen er mangelfull og at nødvendig informasjon går tapt underveis i prosessen. 

Innsiktsarbeidet antyder også at brukeren ofte ikke kan fungere som informasjonsressurs i 

reiseplanlegging og -gjennomføring, at brukere mottar utilstrekkelig informasjon 

før/under/etter reisen, at pårørende ikke inkluderes ved behov, samt at det er varierende 

mulighet for tilbakemelding fra brukere. Enkelte brukere klager på omfattende 

dokumentasjonskrav knyttet til å søke om refusjon for reise. Innsikten har også avdekket at det 

eksisterer særskilte grupper pasienter som vanskelig kan håndtere selvbetjeningsløsninger for 

administrasjon av transport.  

 
Pågående prosjekt som utreder selvbetjeningsløsning: Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 

innen reiser med rekvisisjon - Tiltak 1 – Selvbetjening. 

 

Kommende prosjekt som utreder oppfølging av avvik og systemflyt: Effektivitets- og 

kvalitetsfremmende tiltak innen reiser med rekvisisjon – Tiltak 8a – Avviksmeldinger og 

oppfølging  
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5.12.  Samarbeid mellom pasientreiseområdet og prehospitale tjenester  

Ni av 17 kontorer er samorganisert med prehospitale tjenester, men de fleste samarbeider med 

prehospital klinikk i helseforetakene uavhengig av organisering.  Samarbeidet omfatter for 

eksempel deling av (personal)ressurser, drift av syketransport bil og helseekspress. For 

eksempel så har Helse Sør-Øst vektlagt et differensiert transporttilbud etter LEON-prinsippet 

(LEON – Laveste Effektive Omsorgsnivå) der pasientreiser er organisert i prehospital klinikk og 

arbeider tett opp imot AMK og ambulansetjeneste.17 

Erfaringer fra dette samarbeidet er økt ambulanseberedskap som et resultat av bedre 

ressursutnyttelse, samt tilgjengelighet på helsepersonellkompetanse og kliniske 

kvalitetsverktøy for å møte pasientbehov. Det er potensial for å utvide dette arbeidet.  

«Et tettere samarbeid med AMK kan føre til at pasienter med særskilte behov kan 

prioriteres høyere, og dermed få en bedre tilrettelagt tjeneste» 

- Leder ved pasientreisekontor 

5.13. Anbudspraksis   

Det er totalt 467 lokale transportøravtaler, som alle tilpasses lokale forhold.  

Innsiktsmaterialet viser at anbudspraksis er noe forskjellig, og det er ulikt hvem som deltar i 

anbud, og hvordan prosessen organiseres, men anbudsprosessene er stort sett forankret i 

helseforetakene. Pasientreisekontorene har etter hvert høy kompetanse på å gjennomføre 

anskaffelser. De samarbeider i stadig større grad med Sykehusinnkjøp HF som bistår på 

nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette er med å standardiserer disse prosessene og avtalene.  

«Muligheten for lokale tilpasninger er viktig å ivareta i en fremtidig organisering»  

- Leder ved pasientreisekontor 

 

Alle endringer i tjenestetilbud medfører et vesentlig kontrakts arbeid. Det pågår et arbeid som 

så langt som mulig vil standardisere avtalene med transportleverandørene, men det vil fortsatt 

være behov for lokale tilpasninger.  

 

 

 

                                                             
17  Helse Sør-Øst. Regional utviklingsplan for prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst 2018-2025 (Godkjent i 
Styringsgruppen 2018); Effektiv utnyttelse av ressursene i den prehospitale tjeneste. 

Pågående prosjekt som utreder anbudspraksis: Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak innen 

reiser med rekvisisjon – Tiltak 6 – Drosjemarked, anbud og avtaler.  
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5.14. Offentlig samarbeid  

Pasientreisekontorene gjør et stort arbeid med å få til gode og hensiktsmessige avtaler med 

transportørene i regi av pasientreiseordningen, men vi ser at det har vært lite oppmerksomhet 

på koordinering av pasientreiser med annen offentlig, særlig fylkeskommunal transport. Dette 

reduserer mulighet for samkjøring, samt at det medfører konkurranse om transportressurser på 

særlige tider av døgnet. Det har vært gjort ulike forsøk med samarbeid om ulike typer 

forhåndsbestilte reiser, men disse har ofte strandet etter uenighet om finansiering. Det er et 

stort potensiale med bedre samordning av offentlige forhåndsbestilte transporter. 

Det er også ønskelig å få til større grad av offentlig samarbeid om prising av transport, slik at 

pasientreiser ikke blir nedprioritert av transportørene i konkurranse med andre tjenester.  

«Oppleves at pasienter blir nektet tur. Taxiene avviser turen pga. prisen er for lav ift. annen 

etterspørsel» 

- Brukerrepresentant 

Pasientreiser HF gjennomfører et prosjekt i samarbeid med Sørlandet Sykehus HF der de 

vurderer muligheter og begrensninger i forhold til samarbeid mellom forvaltningsaktørene.18 En 

utredning fra Advokatfirmaet Haavind viser at slikt samarbeid utelukkende kan foregå mellom 

offentlige aktører, men at samhandlingsområdet gitt denne forutsetningen er vidt, og at det vil 

være mange måter å organisere samarbeidet på.19  

Så langt kjenner ikke vi til konkrete prosjekter med formalisert samarbeid om opprettelse og 

drift av offentlig eid transportselskap her i landet. Det finnes eksempel på formalisert samarbeid 

mellom forvaltningsnivåene og i fra felleseide transportselskap i Sverige og Danmark.  

 I Sverige brukes f.eks. Samres og DRT solutions som organiseres tilrettelagt transport for 

borgere i regioner, kommuner og byer. De har integrert pasienttransport med TT-kjøring 

for å dele kostnader på bl.a. IT, administrasjon og bestillingsløsninger. Samres fokuserer 

på manuell håndtering og DRT fokuserer på system og metoder for pasienttransport. 

 I Danmark brukes f.eks. Movia Flextrafik som organiserer tilrettelagt og fleksibel 

transport til borgere. Det er behovsstyrt kollektivtransport, som er styrt ut i fra borgeres 

behov. Movia Flextrafik samarbeider på tvers av regioner, kommuner og byer. De tilbyr 

flere ulike transporttyper som er tilrettelagt og samkjørt. 

 Sam lok prosjektet (Drammen) hvor nødmeldesentralene (helse, brann og politi) 

samarbeidet om lokasjon, prosedyrer m.m., men uten at var er formeldt slått i sammen.  

 Rørosmodellen hvor spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider om 

legevaktsarbeid. 

 Samarbeid mellom fylkeskommune og helseforetak om drift av Helseekspresser. 

 Samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Universitetssykehuset i Tromsø blant 

annet i forhold til Kvænangsbåten, hvor det er opprettet en egen avdeling for transport 

av liggende pasienter. 

Ved et eventuelt samarbeid må det avklares hvem som er behandlingsansvarlig etter 

personopplysningsloven og helselovgivningen, enten separat eller om det foreligger et felles 

                                                             
18 Pasientreiser HF: Reiser med rekvisisjon – Oppdragsdokument: «Utrede synergier ved koordinering av offentlig 
betalt persontransport» 
19 Advokatfirmaet Haavind. Notat til Pasientreiser HF, 4. juli 2019. 
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ansvar. Det må videre tas stilling til om det skal etableres en felles plattform for samordning av 

transport eller om hver aktør selv skal være ansvarlig for persondata man får tilgang til, f.eks. 

ved at hver aktør har egne fagsystem og mottar opplysninger inn i dette systemet. Det finnes 

flere mulige modeller, og det sentrale er å inngå avtaler med klare ansvarsforhold. 

  

Pågående prosjekt som utreder offentlig samarbeid: Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 

innen reiser med rekvisisjon - Tiltak 7 - Koordinering av offentlig betalt persontransport 
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6. Utviklingsområder som påvirker tjenestene 

Pasientreiseordningen har hatt en økende aktivitet de senere årene, men økningen har stagnert 

og flatet ut fra 2017.  

6.1. Utviklingstrekk  

Noen utviklingstrekk går i retning av lavere forbruk av pasientreiseordningen i årene fremover, 

herunder nye transportformer, økt grad av hjemmebehandling, behandling og oppfølging i 

kommunehelsetjenesten og utvikling av ny teknologi som for eksempel nettbaserte 

konsultasjoner. Andre utviklingstrekk går i retning av høyere forbruk, herunder eldre 

befolkning, lengre transportavstander, sentralisering og økt spesialisering av tjenester.  Det er 

noe usikkerhet knyttet til utviklingen i aktiviteten i distriktene. Urbaniseringen vil fortsette, 

samtidig som andelen eldre vil øke i distriktene. 

 

Demografisk utvikling 

Demografisk utvikling med en økende andel eldre vil kunne medføre økt sykelighet og således 

økning i antall pasientreiser og behov for tilrettelagt transport. 

 

Figur 4: Andel av befolkningen som er 67 år og eldre i henholdsvis 2015 og 2030 (jo mørkere farge, dess høyere andel). 

 

De fleste brukerne av reiser med rekvisisjon er i aldersgruppen 60 år eller mer, mens det er flest 

brukere av reiser uten rekvisisjon i aldersgruppen 50 år eller mer. Prognoser fra Pasientreiser 

HF viser at antall storforbrukere av pasienter vil kunne øke i årene frem mot 2040. Videre er det 
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grunn til å tro at de som trenger oppfølging og/eller behandling på sykehus, vil ha behov for økt 

grad av tilrettelagt transport. 

 

Økende grad av hjemmebehandling  

Så langt har vi sett liten effekt av telemedisin når det gjelder antall transporter, men dette vil 

endre trolig seg i årene fremover.20 Det forventes en økende grad av digital hjemmeoppfølging i 

form av hjemmebehandling, telemedisin og nettbaserte legekonsultasjoner / poliklinikk.  Denne 

utviklingen vil medføre færre konsultasjoner på legekontor og sykehus og således bidra til en 

reduksjon av antall pasienttransporter, særlig de lengre transportene, i årene fremover  

Eksempel på avstandsbehandling:   

 

 

 

 

 

 

Økt grad av automatisering og integrasjon av IKT systemer 

Erfaringene fra digitalisering og automatisering av reiser uten rekvisisjon viser at det er 

muligheter for automatisering på pasientreiseområdet.  

Ved etablering av ny prosess for reiser uten rekvisisjon ble fagsystemet integrert mot 

helsenorge.no, andre nasjonale registre og eksterne tjenester og felleskomponenter. Resultatet 

av arbeidet er at søknadsprosess er forenklet ved gjenbruk av elektronisk informasjon og deler 

av potensialet for automatisering er realisert. Etter tre år i produksjon saksbehandles ca. 

600.000 av totalt en million søknader automatisk. Potensialet for automatisk behandling av 

søknader er estimert til om lag 80 %. Tilgang til oppdatert elektronisk informasjon med 

tilstrekkelig kvalitet er en forutsetning for dette.  

Det er sterke offentlige føringer og ønsker fra brukerne om en større delaktighet og valgfrihet i 

en tjeneste som pasientreiser.  

Selv om brukerundersøkelsene for 2019 viser at en stor del av brukere fortsatt ønsker å kunne 

snakke med personell på pasientreisekontorene, ser prosjektet at det vil bli store endringer i 

form av økende grad av automatisering, standardisering og digitalisering innenfor telefoni-, 

saksbehandlings- og IKT-løsninger i den kommende 5 årsperioden.  

Det vil være behov for å utvikle andre løsninger til programvare m.m., enn de som i dag er under 

utvikling. Aktørene innenfor pasientreiser vil ha økt fokus på innovasjonsprosjekter for å utvikle 

                                                             
20 Helse Nord (2019). Styrke økonomisk bærekraft: Felles regionale tiltak. Rapport tilgjengelig: https://helse-
nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202019/20191127/Styresak%20122-2019-
1%20vedlegg.pdf  

Robust Mobilt 
Helsenett 

Mobil Røntgen Mobil Blodbank Avansert hjemme – 
 sykehus 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202019/20191127/Styresak%20122-2019-1%20vedlegg.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202019/20191127/Styresak%20122-2019-1%20vedlegg.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202019/20191127/Styresak%20122-2019-1%20vedlegg.pdf
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moderne og fremtidsrettede løsninger for eksempel iht. føringene i forslag til e-helselov og 

endringer av IKT-standardforskriften. 

Dette vil for eksempel bidra til: 

 En økning av selvbetjening for pasienter og rekvirenter bl.a. ved at det vil kunne utvikles og 

benyttes flere kommunikasjonskanaler for eksempel chatt med mer.  

 At pasienter overføres fra reiser med rekvisisjon til reiser uten rekvisisjon.  

 At pasienttransport i større grad blir en integrert del av helseforetakenes IKT-systemer for 

pasientrettede virksomhet, f.eks. med journal og timebøker. Dette vil medføre at pasientene 

vil oppleve mer helhetlige tjenester for eksempel ved at Pasientreisekontorene vil kunne 

innhente og lagre flere helseopplysninger som gir grunnlag for å planlegge en riktig og 

hensiktsmessig reise. 

 

Økt bruk av retten til fritt behandlingsvalg 

Det er de siste årene økt bruk av retten til fritt behandlingsvalg. Som regel fører dette til lengre 

reiser for å komme til behandlingssteder med korte ventetider eller særlig kompetanse. 

Utviklingen kan observeres ved å følge HELFOs egenandelsregnskap. Til tross for at pasienter 

betaler noe høyere egenandel for reiser til behandlinger som følger av fritt behandlingsvalg, så 

oppveier ikke dette kostnadsøkningen ved lengre reiser.  

 

Sentralisert behandling 

Sentralisering, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten (f.eks. sentralisering av 

legevakter), vil medføre flere og lengre reiser for enkelte pasienter.  

Noen aktuelle eksempler:   

 Et konkret eksempel er flytting av tannbehandling til Mo i Rana og Tromsø fremfor at denne 

behandling kan gis i Vesterålen, noe som har medført stor økning i utgifter for Pasientreiser.  

 Rett til pasientreiser innenfor kommunegrenser vil kunne medføre lengre reiser som følge 

av kommunesammenslåing fra 1.1.2020. 

 Helsedirektoratet gjennomførte i 2017 en utredning for å vurdere et pilotprosjekt på 

legevaktfeltet i form av et helsevaktsystem som kan sikre en bærekraftig og forsvarlig lokal 

akuttmedisinsk beredskap i fremtiden. Utredningen resulterte i en foreslått tretrinnsmodell 

for hvordan det akuttmedisinske tilbudet i kommunen kan organiseres, og modellen foreslås 

tilpasset befolkningsgrunnlag og geografi. En slik endring i legevaktstrukturen vil kunne gi 

konsekvenser for aktivitetsnivået til de prehospitale tjenestene og pasientreiseordningen.21   

 

Større vekt på helhetlige tjenester 

Pasientreiser vil fremstå mer helhetlig gjennom at pasientreiser blir en del av en helhetlig 

transportkjede med et differensiert transporttilbud tilpasset pasientens behov. Vi forventer økt 

samarbeid og utnyttelse av de offentlige transporttjenestene både innenfor det enkelte 

                                                             
21 Helsedirektoratet (2017) «Modell for organisering av legevakt i små og mellomstore kommuner» 
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helseforetak ved at pasientreiseordningen samarbeider med de prehospitale tjenestene og med 

de andre offentlige transporttjenestene.  

Innsikten viser at pasientreisekontorene er skeptiske til å formalisere prissamarbeid med 

fylkeskommunene og vil heller vurdere større grad av uforpliktende tjenestekjøpssamarbeid. 

Dette vil for eksempel kunne bidra til økt kapasitet, og redusert ventetid for rullestoltaxi. 

 

Ny løyveordning fra 1.juli 2020.  

Ny løyveordning fra 1. juli 202022  innebærer at de som tilfredsstiller et sett av regler vil kunne 

få løyve til å kjøre i Oslo og andre større byer uten at det er satt et tak på hvor mange løyver og 

hvor mange biler som skal være tilgjengelig. Dette vil kunne øke kapasitet og tilgjengelighet på 

taxi, men enkelte fylkeskommuner forventer overetablering av persontransportører som 

resultat av nevnte endringer, og vil vurdere å innvilge eneretter i mindre trafikkerte områder for 

å styre pris og kvalitet.  

Dette gir også økt mulighet for at helseforetak kan iverksette transportordninger i egen regi men 

det er så langt vi erfarer fortsatt krav til at helseforetakene må tilfredsstille kravene til løyve for 

å kunne kreve egenandeler på ordinær måte.  

6.2.  Videre satsningsområder uavhengig av organisasjonsmodell  

Det vil bli stor utvikling i pasientområdet fremover.  Tjenesten skal arbeide videre både med de 

målsettinger, tiltak og forbedringspunktene som allerede er vedtatt og nye som er identifisert i 

prosjektet. Vi har tiltro til at dette arbeidet får nødvendig framdrift uavhengig av eventuell 

endring i overordnet organisering. 

Noen av disse skisseres som følger:  

 Det må forventes naturlige forskjeller og variasjoner på grunn av geografiske forskjeller 

(avstander til distrikter og byer) funksjonsfordeling med mere, men rettigheter, 

standarder på avtaler, IKT løsninger med mere blir like. Tjenesten vil oppleves som en 

enhetlig og sammenhengende kjede 

 Det vil være stort fokus på videre utvikling av IKT og selvbetjeningsløsninger  

 Tjenesten vil ha løsninger som ivaretar krav til miljø- og bærekraft. 

 Tjenesten vil videreutvikles til å bli mere brukerorientert slik at pasienten opplever en 

helhetlig reise og å ha medvirkning i planlegging og gjennomføring av reisen.  

 Pasientreiser HF ivaretar fellesoppgaver, jfr. oppdragsdokumentet. 

 Systemeierskap, forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger som brukes 

på pasientreiseområdet. 

 Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon forblir uendret i alle alternativene – dvs. at 

Pasientreiser HF ivaretar dette på vegne av helseforetakene. 

 Prosjektet «Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon» 

gjennomføres iht. vedtak.  

 De regionale helseforetakene bør sørge for at oppdrag gitt til Pasientreiser HF er i 

samsvar med oppdrag gitt til helseforetakene, pasientreisekontorene.  

                                                             
22 Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy   
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 Det vil være et kontinuerlig behov for samarbeidsfora som sikrer ensartet utvikling og 

standardisering. Disse bør formaliseres. 

 Det vil være økende grad av samarbeid med prehospitale tjenester ift. pasienter med 

særlig transport/ bistandsbehov. 

 Det er en målsetting at flere pasienter benytter reiser uten rekvisisjon fremfor reiser 

med rekvisisjon. 

 Det vil arbeides for bedre samordning av pasientreiser, fylkeskommunal og 

kommunal persontransport f.eks. via fora med fokus på felles planlegging, innkjøp, 

anbudsprosesser, transportøroppfølging, m.m. Dette vil medføre behov for gjennomgang 

av styringsstruktur. Det bør i første omgang iverksettes pilotprosjekter.  

 Det bør etableres ett meldesystem for avvik og klager på helsenorge.no. Dette systemet 

må kunne samarbeide med helseforetakenes systemer, være lett tilgjengelig og 

brukervennlig.  

 Det bør utvikles standardisert og omforent styringsinformasjon. 

 Antall og størrelse på pasientreisekontorene samt omfang av Pasientreiser HF vil måtte 

vurderes iht utvikling og oppgavefordeling.  
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7. Målbilde og kriterier for fremtidig organisering  

7.1.  Fremtidig målbilde  

Prosjektet har beskrevet er forslag til målbilde for pasientreise ordningen som grunnlag for å 

vurdere og tilrå organisasjonsmodell.  

 

 

Figur 5: Prosjektets målbilde for Pasientreiseområdet.       

7.2.  Kriterier for å vurdere organisering  

Prosjektet har definert og beskrevet kriterier for å vurdere fremtidig organisasjonsmodell for 

pasientreiseområdet. De viktigste kriteriene som har vært løftet frem er:  

 Helhetlig pasientforløp og samhandling som gir integrerte helsetjenester. 

 Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste. 

 Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 

 Organisering som bidrar til at pasientens rettigheter og behov er førende for tjenesten. 

 Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 

 Redusere uønsket variasjon via standardisering. 

 Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 

Hvert hovedkriterium består av en rekke underkriterier. En detaljert fremstilling av 

organiseringskriterier fremgår av følgende skisse:  
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Figur 6: Prosjektets forslag til kriterier for å vurdere organisering. 
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8. Beskrivelse og vurdering av de ulike alternativene  

8.1.  Alternative modeller som er vurdert 

Prosjektet har fått innspill på flere modeller men vi har valgt å konsentrere oss om følgende 

alternativer:  

 

 

Figur 7: Oversikt over alternative løsninger for organisering.   

 

Vi ser at disse i hovedsak dreier seg om noen hovedmodeller eller en kombinasjon av disse. 

Dette er hovedsakelig i forhold til to akser der tjenesten: 

 Organiseres i helseforetakene og hvor Pasientreiser HF understøtter utvikling og 

ensartet drift. 

 Hele pasientområdet sees i sammenheng med Pasientreiser HF.  

På nåværende tidspunkt i ser vi det ikke som aktuelt å flytte pasientreiseområdet ut av de 

regionale helseforetakenes ansvar men for begge disse modellene vil det kunne være varierende 

samarbeid opp mot fylkeskommunen.  

Prosjektet har ikke lagt opp til at vi skal utrede antall kontorer eller lokasjoner innenfor de 

enkelte modellene – jf. mandatets føringer på overordnet organisering. Antall og størrelse på 

pasientreisekontorene må håndteres i styringslinjen iht. utvikling og oppgaver fremover.  

8.2.  Nærmere beskrivelse av de forskjellige modellene    

Prosjektet har beskrevet og gjort vurderinger av de ulike alternativene opp mot kriteriene i 

kapittel 7.2, men har sett spesielt på muligheter for samkjøring og helhetlig pasientforløp opp 

mot helseforetakenes klinikker og mulighet for standardisering, utvikling og samarbeid innen 

pasientreiseområdet nasjonalt.  Dette innbefatter også de konsekvenser som man kan forvente 

av ny teknologi for å understøtte virksomheten i tiden fremover.  
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Prosjektet har beskrevet modellene som følger:  

8.2.1. Alternativ 0/1: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene fortsatt er 

organisert i helseforetakene, men at dette området i større grad organiseres sammen med 

prehospitale tjenester. Pasientreiser HF fortsetter som eget helseforetak.  

Prosjektet har valgt å se alternativ 0 og 1 i sammenheng. Begge disse alternativene innebærer at 

pasientreisekontorene fortsatt er organisert i helseforetakene, men med forskjellig grad av 

tilknytning til prehospitale tjenester. Alternativ 0/1 er en videreutvikling av dagens modell, men 

slik at også de pasientreisekontorer som i dag ikke er underlagt prehospitale tjenester (8 

kontorer) overføres til klinikk/divisjon for prehospitale tjenester innenfor de helseforetak de i 

dag er organisert som en del av. Administrerende direktør i de enkelte helseforetak vil ha 

hovedansvaret for utviklingen av tjenesten.   

Pasientreiseområdet vil fortsette som en matriseorganisasjon hvor helseforetakene har ansvar 

for tjenester opp imot pasienter, rekvirenter og transportører. Pasientreiser HF vil i stor grad 

videreføre dagens fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning/ utvikling av telefoni-, 

saksbehandlings- og IKT-løsninger som brukes på pasientreiseområdet, samt ansvar for oppgjør 

for reiser uten rekvisisjon.   

Dette er en modell som er innfor de føringer som er lagt for Ot. prp. nr. 66 (2002 – 2003). 

 

Rollene skisseres som følger:  

Helseforetakene rolle  

 Ivaretar planlegging, transportformidling på reiser med rekvisisjon.     

 Samhandlingsoppgaver opp i mot klinikker, kommuner og fylkeskommuner.  

 Ansvar for veiledning og oppfølging av pasienter og rekvirenter. 

 Gjennomfører anbud, kontraktsinngåelse, kontraktstyring, fakturering, oppgjørskontroll 

reiser med rekvisisjon, økonomi og oppfølging av transportører.  

 Kvalitetsoppgaver, juridisk rådgivning, avviks- og klagehåndtering. 

 Deltagelse i prosjekt- og utviklingsarbeid både i egne prosjekter og i samarbeid med 

Pasientreiser HF. 

 Finansiering av reiser uten rekvisisjon.  

 

Pasientreiser HFs rolle 

 Ivaretar stab og fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning/ utvikling av 

telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger inkl. ansvar for reiser uten rekvisisjon, jfr. 

Oppdragsdokumentet.23 

                                                             
23  Pasientreiser HF – Oppdragsdokument 2019/2020. 
 



Versjon 1.0 
 

                   
41 

 

 Har en ledende rolle i forhold til å gjennomføre vedtatte tiltak innenfor «Effektivitets- og 

kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon». 

 Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon håndteres fortsatt av Pasientreiser HF, men 

planlegging av reiser som også innbefatter reiser uten rekvisisjon vil fortsatt håndteres 

av pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring og fokus på helhetlige 

tjenester.  

 

Alternativ 0/1 skjematisk fremstilt  

 

 

Figur 8: Alternativ 0/1 skjematisk fremstilt. 

 

Ang klinisk tilknytning, samkjøring og integrerte tjenester innenfor helseforetakene:  

Avhengig av tilknytning opp mot prehospitale tjenester vil denne modellen kunne medføre stor 

grad av integrering og samarbeid innenfor helseforetakene som følger:  

 Felles strategi med helseforetakene og de prehospitale tjenestene, noe som gir mulighet for å 

utnytte ressursene i hele tjenesten. 

 Samarbeid med AMK, ambulansetjeneste, syketransportbiler, tilrettelagt transport, noe som 

vil føre til differensiert transporttilbud som sikrer at rett pasient får rett transport og 

utnyttelse av ressursene. 

 Tilknytning til et fagmiljø med helsekompetanse gir bedre mulighet for å planlegge 

oppdragene, samt at det er lettere å ha dialog med f.eks. fagavdelingene eller aktørene i 

behandlingsforløpet.  

 Felles beredskapsplan og beredskapsarbeid. Ressursene vil kunne bidra inn i og sees i 

sammenheng med klinikkens utfordringer og tiltak ved større hendelser (attentatene i Oslo 

og Utøya 22/7 2011) og beredskapssituasjoner (Covid19, 2020) Attentatet i Oslo 22/7 viset 

at pasientreiseområdet deltok aktivt både med kjøretøy og personell.  Erfaringene i 

forbindelse med Covid-19 viser også at pasientreisetjenesten er viktig i 
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beredskapssammenheng.  Tjenesten kan iverksette tiltak som kan frigjøre ressurser fra 

ambulansetjenesten, personell kan omdisponeres til andre prioriterte oppgaver med mere.     

 Budsjettmessig koordinering innad i klinikken / helseforetaket, noe som gir muligheter for 

eksempel planlegging av hjemmebehandling, fjernbehandling eller desentraliserte tjenester 

som et alternativ til mange og lange transporter.  

 Felles kvalitetssystemer. Pasientreiseområdet vil inngå i klinikkenes og helseforetakenes 

kvalitetssystemer. 

 At personellet i pasientreisekontorene defineres som helsepersonell noe som gjør det 

enklere å kunne integrere Ikt løsningene i sykehusenes pasientsystemer.  

 Samarbeid opp mot interntransport, bemanning av ventesoner og for eksempel personell til 

ledsagertjeneste. 

 

Ang standardisering, utvikling og samarbeid innen pasientreiseområdet.  

Modellen medfører utfordringer i forhold standardisering, utvikling og samarbeid innen 

pasientreiseområdet på tvers av helseforetak og de regionale helseforetakene:  

 Beslutningslinjene forblir utfordrende da Pasientreiser HF må forholde seg til et antall 

helseforetak/prehospitale tjenester (17 helseforetak pr. januar 2020). 

 Reduserer mulighet for effektiv utnyttelse av ressurser på tvers av helseforetakene 

 Utfordringer ved å få realisert fellesprosjekter ute i helseforetakene f.eks. i forhold til nye 

prosedyrer, serviceparameter, løsninger m.m. 

 Det må forventes naturlige forskjeller og variasjoner på grunn av bl. a. geografiske 

forskjeller, avstander til distrikter, byer, funksjonsfordeling m.m, men det en fare for større 

grad av uønsket variasjon innen pasientreiseområdet.  

 Pasientreiseområdene følger utviklingen til de forskjellige klinikkene de er organisert 

innenfor fremfor en mere nasjonal styring og utvikling.  

 

8.2.2. Alternativ 2: Ansvar / styringslinje slik at pasientreiseområdet legges i sin helhet til 

Pasientreiser HF 

Dette alternativet innebærer at pasientreiseområdet inkl. pasientreisekontorene i sin helhet 

overføres til, og organiseres under Pasientreiser HF. Dette innebærer en 

virksomhetsoverdragelse av ansvar, ansatte og økonomi til dagens Pasientreiser HF.   

Pasientreiser HFs rolle: 

 Pasientreiser HF overtar ansvar, oppgaver, ansatte og økonomi fra helseforetakene.   

 Ivaretar planlegging, transportformidling på reiser med rekvisisjon og reiser uten 

reksvisjon, og samhandlingsoppgaver mot andre aktører. 

 Ansvar for veiledning og oppfølging av pasienter og rekvirenter (egenandelsspørsmål / 

HELFO). 

 Gjennomfører anbud, kontraktsinngåelse, kontraktstyring, fakturering, oppgjørskontroll, 

for pasientreiseområdet samt økonomi og oppfølging av transportører. 

 Kvalitetsoppgaver, juridisk rådgivning, avviks- og klagehåndtering. 

 Prosjekt- og utviklingsarbeid. Gjennomfører vedtatte tiltak innenfor standardisering og 

effektivisering med flere. 
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 Ivaretar stab, fellesoppgaver og forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-

løsninger som brukes på pasientreiseområdet. 

  

Alternativ 2 skjematisk fremstilt:  

 

 

Figur 9: Alternativ 2 skjematisk fremstilt.  

 

Ang klinisk tilknytning, samkjøring og integrerte tjenester innenfor helseforetakene:   

Modellen medfører utfordringer i forhold til utnyttelse av ressursene i behandlingskjeden og 

innenfor de enkelte klinikker:  

 Mindre mulighet for felles strategi med helseforetakene og de prehospitale tjenestene. 

 Mindre mulighet til å utnytte ressursene i hele tjenesten (f.eks. samarbeid med AMK, 

ambulansetjeneste, hvitebiler, tilrettelagt transport, utnyttelse av ressursene i daglig 

drift og ved beredskapssituasjoner, samt samarbeid opp mot interntransport, 

ventesoner m.m.). 

 Utfordringer i forhold til tilknytning til fagmiljø med helsekompetanse noe som kan 

innebære at pasientområdet blir mere fremmedgjort i forhold til nødvendig dialog med 

f.eks. fagavdelingene / behandlingsforløpet. 

 Økonomien vil bli adskilt fra helseforetakene. Mindre mulighet og insentiv for 

budsjettmessig koordinering innad i klinikken/helseforetakene for eksempel i forhold til 

planlegging av hjemmebehandling, fjernbehandling og desentralisert virksomhet som 

alternativ til transportkostnader.  

 Det er en fare for at ambulansetjenestene vil måtte transportere pasienter som ellers 

ville klart seg med annen tilrettelagt transport. 

 Pasientreiseområdet blir adskilt fra klinikkenes kvalitetssystemer. Klage og avvikssaker 

innebærer ofte behov for koordinering opp imot pasientforløp.  
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Ang standardisering, utvikling og samarbeid innen pasientreiseområdet.   

Denne modellen kan medføre økt ressursutnyttelse på tvers av helseforetakene og Pasientreiser 

HF.  

 Mulighet for enhetlige styringslinjer innenfor pasientreiseområdet.  

 Mer effektiv administrasjon i pasientreiseområdet ved at felles- og støttefunksjoner kan 

sentraliseres og betjene alle kontorene. 

 Potensiale for å ta ut effekter raskere f.eks. gjennom standardisering, gjennomføring av 

prosjekter og iverksettelse av aktuelle tiltak. Viser til erfaringene fra reiser uten 

rekvisisjon der det oppleves at tjenesteutvikling på reiser uten rekvisisjon er mer 

effektiv når Pasientreiser HF har helhetlig ansvar.  

 Tjenesten vil være nasjonal, noe som gir økt gjennomslag i forhold til standarder m.m.   

 Pasientreiseområdet vil generelt ha et større fokus innad i denne organisasjonen og 

slippe å konkurrere med andre fagområder innen helseforetakene. 

 Samarbeid opp mot de forskjellige helseforetakene må løses gjennom 

oppdragsdokumenter og service level agreement (SLA) avtaler mellom de regionale 

helseforetakene og Pasientreiser HF, f.eks. avtale med de prehospitale tjenestene om 

koordinering av pasienter som trenger tilrettelagt transport, hvite biler, spesialkjøretøy 

m.m. 

 

8.2.3. Alternativ 3: Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet organiseres på tvers av 

forvaltningssektorene   

Det er forskjellige løsninger og varianter av modeller også her. Vi ser for oss et alternativ 3 som 

innebærer at pasientreiseområdet deles opp slik at helseforetakene (Jf. alternativ 0/ 1) eller 

Pasientreiser HF (jf. alternativ 2) håndterer rekvirering, veiledning og oppfølging av pasienter 

mens planlegging og gjennomføring av reisen håndteres av felleseide transportselskap der 

pasientreiseområdet håndteres sammen med annen offentlig transport (f.eks. fylkeskommunal 

eller kommunal transport). Transportdelen av pasientreiseområdet vil være med i vurderingen i 

forhold til planlegging av offentlig kollektivtrafikk for øvrig.  

Det vil kunne være forskjellige løsninger, men Pasientreiser HF vil i stor grad videreføre dagens 

fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning av telefoni, saksbehandlings- og IKT- 

løsninger som brukes på pasientreiseområdet, samt oppgjør for reiser uten rekvisisjon.   

Dette medfører en ny styringslinje for pasientreiser og fylkeskommunal persontransport. Det 

gjennomføres flere prosjekter hvor man utreder samarbeid og finansiering 24 samt andre 

samarbeidsprosjekter i regi av de regionale helseforetakene og helseforetakene. Det er fortsatt 

uklart hvordan organisering og finansiering skal skje, samt hvilke juridiske utfordringer som kan 

oppstå. Aktuelt kan være en matriseorganisasjon med tre aktører: Helseforetak, Pasientreiser 

HF og felleseide transportselskap og hvor samarbeidet reguleres i SLA avtaler.  

 

                                                             
24  Pasientreiser HF. Rapport om «Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for pasientreiser med 
rekvisisjon». Tiltak 7: «Koordinering av offentlig betalt persontransport»  
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Helseforetakenes eller Pasientreiser HFs rolle  

 Rekvirering, transportformidling på reiser med rekvisisjon. 

 Ansvar for veiledning og oppfølging av pasienter og rekvirenter. 

 Kvalitetsoppgaver, juridisk rådgivning, avviks- og klagehåndtering. 

 

Pasientreiser HFs rolle 

 Ivaretar stab og fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning/ utvikling av 

telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger inkl. ansvar for reiser uten rekvisisjon, jfr. 

Oppdragsdokumentet.25 

 Initierer prosesser og tiltak innenfor pasientreiseområdet. 

 Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon håndteres fortsatt av Pasientreiser HF, men 

planlegging av reiser som også innbefatter reiser uten rekvisisjon vil fortsatt håndteres 

av Pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring. 

 

Felleseid selskaps rolle   

 Felleseide transportselskap / eventuelt offentlig-offentlig samarbeid (sannsynlig 11 

enheter med bakgrunn i antall fylker) vil overta ansvar, oppgaver og en del av de ansatte 

fra pasientreisekontorene i helseforetakene. 

 Ivaretar planlegging og gjennomføring av reisen. 

 Ansvar for oppfølging av den enkelte pasientreise – for eksempel kan det være mulig at 

denne tjenesten legges til fylkeskommunenes telefontjeneste i forhold til ruteplanlegging 

– tlf. 177.  

 Gjennomfører anbud, kontraktsinngåelse, kontraktstyring, fakturering, oppgjørskontroll, 

økonomi og oppfølging av transportører. 

 Oppgjørsordning for reiser med rekvisisjon håndteres av det felles eide selskapet mens 

det må avklares hvorvidt dette fortsatt skal finansieres av de regionale helseforetakene. 

 Gjennomfører prosjekt- og utviklingsarbeid i både egne prosjekter og i samarbeid med 

pasientreiseområdet. 

 

                                                             
25 Pasientreiser HF – Oppdragsdokument 2019/2020 
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Alternativ 3 skjematisk fremstilt:  

 

 

Figur 10: Alternativ 3 skjematisk fremstilt.  

 

Ang standardisering, utvikling og samarbeid innen pasientreiseområdet.    

Denne modellen medfører mulighet for økt ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåene.   

 Mulighet for bedre utnyttelse av offentlige ressurser til persontransport på tvers av 

forvaltningsnivåene. 

 Styrket forhandlingsposisjon i forhold til transportørene ved anbudsprosesser. 

 Felles utvikling og utnyttelse av planverktøy. 

 Felles utvikling og utnyttelse av IKT løsninger som sikrer at attestasjon og dokumentasjon i 

forhold til spesielle behov for tilrettelegging m.m, kan benyttes på flere områder. 

 Pasientreiser vil kunne være med å sikre grunnlag for transport i distriktene. 

 Behov for SLA for å regulere samarbeid opp mot de forskjellige helseforetakene f.eks. avtale 

med de prehospitale tjenestene om koordinering av pasienter som trenger tilrettelagt 

transport, hvite biler, spesialkjøretøy m.m.   

 

Ang klinisk tilknytning innenfor helseforetakene:  

Modeller medfører utfordringer i forhold til utnyttelse av ressursene innenfor helseforetakene 

og de prehospitale tjenestene.  

 Liten mulighet til felles strategi med helseforetakene og de prehospitale tjenestene. 

 Liten mulighet til å utnytte ressursene i hele tjenesten (samarbeid med AMK, 

ambulansetjeneste, hvitebiler, tilrettelagt transport, utnyttelse av ressursene i daglig drift og 

ved beredskapssituasjoner, og samarbeid opp mot interntransport, ventesoner m.m.). 

 Ingen mulighet til, eller insentiv for, budsjettmessig koordinering innad i 

klinikken/helseforetak som f.eks. gir mulighet for desentraliserte tjenester, planlegging av 

hjemmebehandling eller fjernbehandling som alternativ til transportkostnader.  
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 Det er en fare for at ambulansetjenestene vil måte transportere pasienter som ellers ville 

klart seg med annen tilrettelagt transport. 

 Uklare ansvarsområder og økt behov for koordinering innenfor klage- og avviksbehandling. 

 Uklart hvilken form samarbeidsforum vil finne i denne modellen og hvordan man kan 

formalisere styringslinjene.  

 

Utfordringene ved denne modellen lå til grunn for at man valgte å overføre pasientreiseområdet 

til de regionale helseforetakene fra 200426.  

  

                                                             
26 Ot. prp. 66 (2002 – 2003) «Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven» m.m. (Finansieringsansvar for 
syketransport og reiseutgifter for helsepersonell). 
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9. Vurdering og tilrådning  

Prosjektet har vurdert i hvilken grad de forskjellige alternativene samsvarer med beskrevne 

kriterier i Kapittel 8.1, men uten at disse er vektet mot hverandre. Vi har valgt å vekte alle 

kriterier likt. 

9.1.  Prosjektets vurdering av de forskjellige modellene  

Prosjektet ser at det er sterke og svake sider ved de ulike alternativene. Det er forskjeller i 

hvordan prosjektdeltagerne har vurdert kriteriene, men vi kan hovedsakelig oppsummere med 

at pasientreiseområdet på mange måter har utviklet seg iht. intensjonene i Ot. prp. nr. 66 (2002-

2003).  

 

Selv om innsiktsfasen avdekker variasjon mellom helseforetakene og forskjeller i styringslinjer, 

har pasientreiseområdet flere steder blitt en del av et helhelhetlig pasientforløp og en integrert 

del av helseforetakenes helsetjenester, mens Pasientreiser HF er en pådriver for standardisering 

og samarbeid på tvers. Det er blant annet opprettet samarbeidsfora, prosjekter og tiltak for å 

bidra til dette. 

 

Alternativ 0/1 «Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene fortsatt er organisert i 

helseforetakene, men at dette tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med prehospitale 

tjenester», vurderes å ha høyest samsvaringsgrad opp mot de gitte kriteriene. Det gjelder: 

 Helhetlig pasientforløp. 

 Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste internt i helseforetakene. 

 Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 

 Organisering som bidrar til at pasientens behov settes i sentrum. 

 Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 

 

Helseregionene og brukerne vurderer dette alternativet som mest hensiktsmessig i forhold til 

kriteriene. Helse Vest og Helse Midt Norge vektlegger alternativ 0/1 mens Helse Nord og Helse 

Sør- Øst mener at en organisering sammen med prehospitale tjenester (alternativ 1) gir høyest 

samsvar.  Brukerne vektlegger at pasientene ved denne organiseringen får en reise som er 

tilrettelagt og trygg ut fra medisinske vurderinger, og at pasientreiser blir en integrert del av 

pasientens behandling. 

 

Alternativ 2 «Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet legges i sin helhet til Pasientreiser 

HF» vurderes å ha høyest samsvaringsgrad opp mot gitte kriterier i forhold til:  

 Redusere uønsket variasjon via standardisering. 

 Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 

 

Representantene fra Pasientreiser HF vektlegger de muligheter som dette alternativet gir for 

standardisering, digitalisering og automatisering av tjenestene i henhold til fremtidig målbilde 

for pasientreiseområdet.   Pasientreiser HF beskriver også behov for samarbeid med klinikkene, 

og forutsetter formaliserte samarbeidsavtaler i sin vurdering.  
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Alternativ 3: «Ansvar / styringslinje slik at pasientreiseområdet organiseres på tvers av 

forvaltningssektorene». Det vurderes at det fortsatt stor usikkerhet ved denne modellen. 

Prosjektet råder til at dette alternativet blir et supplement til de andre alternativene, at det 

første omgang vektlegges samarbeid og pilotprosjekter.   

Disse vurderingene kan summarisk fremstilles som følger:  

 

1= svært lav samsvaringsgrad  

6= svart høy samsvaringsgrad  

 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Helhelhetlig pasientforløp og samhandling som sikrer 

integrerte helsetjenester 
4,8  5,6 3,5  3,2  

Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste 4,2 4,3  3,7 3,5 

Kvalitet i tjenesten som sikrer at rett pasient får rett transport 4,7 5,3 3,5 3,2.  

Organisering som sikrer at pasientens behov settes i sentrum 4,3  5,0  4,2.  3,7 

Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske 

hensyn 
4,8 5,2 3,7  4,3 

Redusere uønsket variasjon via standardisering 4,2  4,3.  5 4,3  

Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering 

og automatisering 
4,0  4,0  4,8  3,3,  

Resultat av samsvaringsgrad 31,0 

4,4  

33,7  

4,8  

28,4 

4,0  

25,5,  

3,6  

 

Figur 11: Skisse: vurdering av aktuelle alternativ for organisering opp mot organisering.  

 

Det er underveis i prosessen også gjort vurderinger fra flere av interessentene jf. 

innspillsrunden. Deres konklusjon er i det store og hele sammenfallende med vurderingene som 

er gjort av prosjektgruppen. 

  

Sum totalt:  

Gjennomsnitt  
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9.2.  Forslag til overordnet organisering av pasientreise området 

Etter en helhetsvurdering velger prosjektet å anbefale en organisering hvor 

pasientreisekontorene fortsatt er organisert i helseforetak sammen med klinikk og 

behandlingslinjene, mens Pasientreiser HF bidrar til standardisering på tvers av klinikker og 

helseforetak.  

Prosjektet vil anbefale at:  

 Det videreføres en organisasjonsstruktur hvor pasientreisekontorene ivaretar reiser 

med rekvisisjon og er underlagt helseforetakene, samtidig som tjenesten knyttes tettere 

opp imot prehospitale tjenester.  

 Pasientreiser HF ivaretar fellesoppgaver som før: 

o Systemeierskap, forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger som 

brukes innen pasientreiseområdet. 

o Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon forblir uendret – dvs. at 

Pasientreiser HF ivaretar dette på vegne av helseforetakene. Reiser uten 

rekvisisjon vil fortsatt finansieres av helseforetakene. 

o Prosjektet «Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon» 

gjennomføres iht. vedtak.  

 Planlegging av reiser som innebærer en kombinasjon av reise med og uten rekvisisjon 

skal fortsatt håndteres av pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring  

 Det må arbeides for å bedre samordning av pasientreiser, fylkeskommunal og kommunal 

persontransport ved for eksempel felles planlegging, innkjøp, anbudsprosesser, 

transportøroppfølging m.m. Det bør i første omgang iverksettes pilotprosjekter.  

 De regionale helseforetakene sørger for en samordnet styring av og felles overordnet 

strategi innen pasientreiseområdet. I den forbindelse bør det legges opp til koordinerte 

oppdragsdokument og handlingsplaner.   

 

10. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Innsiktsarbeidet 

Vedlegg 2 – Tallmaterialet 

Vedlegg 3 – Tiltaksmatrise 


