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Innledning
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser
ANS) er et nasjonalt selskap, etablert 11. mai 2009 og lokalisert
i Skien. Selskapet er eid av de fire regionale helseforetakene
(RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse
Vest RHF eier 20 prosent hver i selskapet, mens Helse Sør-Øst
RHF eier 40 prosent.
Pasientreiser ANS samarbeider i dag med 18 lokale
pasientreisekontor i hele landet som er underlagt sine
respektive helseforetak. Selskapet er et faglig kompetansesenter som yter juridisk bistand og opplæring, og bidrar til
harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av
pasientreiser på nasjonalt nivå.
Selskapet er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar på området pasientreiser.
Pasientreiser ANS har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og uten rekvisisjon.
Videre ivaretar selskapet en service- og støttefunksjon, og har
administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver og transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for
helseforetakenes pasientreisekontor.
Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
Pasientreiser ANS’ visjon er å skape gode og likeverdige
tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene.
De overordnede verdiene for spesialisthelsetjenesten er
kvalitet, respekt og trygghet. Pasientreiser ANS baserer seg
på de nasjonale verdiene, samt selskapets egne verdier som
er engasjert, imøtekommende og pålitelig. De grunnleggende
verdiene skal prege kulturen i bedriften og selskapets
handlinger skal i alle sammenhenger være basert på disse.
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Mål og strategi
Styret vedtok i april 2015 ny strategiplan for perioden 2015-2017.
Strategiplanen fastslår at strategiske mål for selskapet
skal ha utgangspunkt i følgende fire overordnede perspektiver: Brukerperspektivet, kundeperspektivet, effektiv
drift og offentlige føringer. Det er videre definert tre
strategiske målbilder for hvert av områdene reiser med
rekvisisjon og reiser uten rekvisisjon.
Strategiske målbilder for reiser med rekvisisjon
• Optimalisert og kostnadseffektiv pasienttransport
• Komplett og effektiv oppgjørskontroll
• Digital brukermedvirkning og effektiv godkjennings/bestillingsløsning for rekvirent
I tråd med målbildene er ulike tiltak iverksatt innenfor
området reiser med rekvisisjon. Gjennom prosjektene
Samkjøring og alternativ bestillerløsning og Oppgjørskontroll vil helseforetakene få forbedret mulighetene til
å effektivisere denne tjenesten vesentlig. I løpet av
planperioden er det dessuten et mål å få til større
involvering av pasienten selv, samt utvikling av bedre
løsninger for rekvirentene.
Strategiske målbilder for reiser uten rekvisisjon
• Digitalt førstevalg for pasient
• Likebehandling av pasient
• Kostnadseffektiv administrasjon
Det er iverksatt flere tiltak innenfor området, hvorav
prosjektet Mine pasientreiser er det klart største og
viktigste. Den nye løsningen vil gi brukere mulighet til
elektronisk innsending av refusjonssøknader. Innføring
av ny løsning for pasientreiser uten rekvisisjon i løpet av
2016 vil gi helseforetakene og Pasientreiser ANS store
effektiviseringsgevinster.
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Gevinstuttaket skjer først og fremst fra 2017, som vil
være det første hele året med ny løsning.
Reiser med rekvisisjon
Pasientreiser ANS er systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser med rekvisisjon, NISSY. Selskapet
skal bidra til kvalitet og effektivitet gjennom utvikling av
en fremtidig elektronisk systemløsning og en
hensiktsmessig standardisering av arbeidsprosesser.
Målet er å sikre en forenklet, standardisert og driftssikker IT-plattform. Videre skal selskapet bidra til lik
praksis på tvers av regioner og kontorer gjennom
standardiserte arbeidsprosesser, og god og standardisert opplæring til brukerne. Brukerne skal oppleve
funksjonelle og brukervennlige systemer. Kvaliteten og
effektivitet i saksgangen skal økes. Området skal drives
kostnadseffektivt med god datakvalitet og styringsinformasjon og pasienten skal involveres som en aktiv
ressurs.
Reiser uten rekvisisjon
Pasientreiser ANS er systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon, PRO, og
samarbeider med 12 lokale pasientreisekontor om
ordningen for reiser uten rekvisisjon. Selskapet
mottar søknader om reiserefusjon og tilhørende
dokumentasjon, skanner og legger disse til rette for
saksbehandling. Saksbehandling av søknadene foregår
ved de lokale pasientreisekontorene. Pasientreiser ANS
bistår i saksbehandlingen på etterspørsel og ved behov.
Pasientreiser ANS saksbehandlet 9,7 % av totalt antall
saker i 2015. For perioden 2011-2015 har selskapet
behandlet 12,3 % av sakene for pasientreisekontorene.

2,5 milliarder

4,2 millioner

kroner ble brukt på
pasientreiser i 2015

pasientereiser med
rekvisisjon i 2015

690 000
innsendte
reiseregninger i 2015

1,9 millioner
telefonhenvendelser
til 05515 i 2015

4,8 millioner
pasientereiser uten
rekvisisjon i 2015
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Virksomhetsstyring
Styret for Pasientreiser ANS skal sikre seg et samlet systemopplegg, basert på
gjeldende regler for internkontroll og eventuelle tiltak, som gir eierne tilstrekkelig
sikkerhet for at myndighetskrav følges opp.
Internkontroll og risikostyring
Internkontroll følges opp løpende i selskapet og som
en del av ledelsens halvårige gjennomgang. Plan for
gjennomgang av internkontroll, og resultater av
arbeidet, legges frem for selskapet styre halvårlig. Det
gjennomføres fortløpende interne gjennomganger av
områder etter behov og med basis i risikovurdering av
internkontrollen i selskapet. Styret behandlet risikovurdering for selskapet i april og oktober 2015. Plan for
internkontroll 2015 og rapport om området for 2014
ble styrebehandlet i januar 2015.
Høsten 2014 ble det anskaffet et elektronisk internkontrollsystem (TQM). Målet med anskaffelsen var å
ytterligere øke kvaliteten i dokumenthåndtering, risikovurdering, hendelsesbehandling og aktivitetsplanlegging
i selskapet. Systemet ble gradvis implementert i 2015.
Implementeringen av TQM medførte en forsterket
kvalitetssikring av intern styring og kontroll.

Selskapets prioriterte
miljøområder i 2015
1. Forbruk og papir
2. Reisevirksomhet
3. Avfallshåndtering
4. Anskaffelser
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Innsyn og revisjon
I 2015 er det gjennomført to revisjoner i selskapet.
Den første revisjonen hadde som formål å kartlegge
og vurdere om systemet for virksomhetsstyringen i
selskapet er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Den
andre revisjonen vurderte styring og kontroll i to
pågående prosjekter i selskapet. Hovedkonklusjonen
i revisjonsrapportene var at det ikke ble observert
vesentlige svakheter i intern styring og kontroll knyttet
til selskapet eller i prosjektene. Ingen områder ble
vurdert som kritiske. Hovedkonklusjonen i revisjonsrapporten er at det ikke er observert vesentlige

svakheter i intern styring og kontroll knyttet til
prosjektene.
Miljø- og klimaarbeid
Pasientreiser ANS har etablert og implementert et
miljøstyringssystem i selskapet. Pasientreiser ANS
ble miljøsertifisert etter ISO 14001 fra 1. juli 2014.
Det Norske Veritas har som en uavhengig tredjepart
revidert Pasientreiser ANS for å verifisere at selskapet
etterlever kravene i standarden. Som en del av
sertifiseringen har selskapet en årlig gjennomgang
med Det Norske Veritas, for å verifisere at miljøstyringssystemet fortsatt er effektivt og hensiktsmessig.
Denne gjennomgangen ble gjennomført i april 2015.
Miljøstyringssystemet er en integrert del av internkontrollen i Pasientreiser ANS og alle medarbeidere
bidrar gjennom innspill til miljøtiltak og oppfølging av
disse. Det er etablert en egen miljøgruppe i selskapet
med kompetanse og prioriterte ressurser til å opprettholde miljøstyringssystemet i samsvar med kravene i
ISO 14001.
Alle delene av miljøstyringssystemet vurderes årlig
gjennom ledelsens gjennomgang på våren, herunder
miljøpolitikken i selskapet og hvilke prioriterte områder
selskapet skal fokusere på i kommende periode.

Årsrapport 2015

9

Medvirkning og samarbeid
Pasientreiser ANS verdsetter verdien og nytten av både brukernes og de ansattes
engasjement.

Arbeidsmiljøutvalg
Pasientreiser ANS har et arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg. Det avholdes årlig fire faste møter i Arbeidsmiljøutvalget og Samarbeidsutvalget. Arbeidsmiljøutvalget arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø i
selskapet. Utvalget deltar i planleggingen av verneog miljøarbeid, og behandler spørsmål som angår
bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten. I tillegg drøftes
jevnlig saker med de tillitsvalgte, som også inviteres til
å være med i utvalg som utvikler interne rutiner
og retningslinjer. To ganger i året gjennomføres en
medarbeiderundersøkelse, der resultatene brukes aktivt
for å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet. Gjennomgående
har undersøkelsen svært gode resultater. I selskapets
styre er to av medlemmene valgt av og blant de ansatte i
Pasientreiser ANS.
Brukerpanel
Pasientreiser ANS sitt brukerpanel består av
representanter fra sentrale brukerorganisasjoner som
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjone og
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og
Pensjonistforbundet.
Brukerpanelet bidrar aktivt med rådgivning og
forankring av nye løsninger og utvikling av området.
Med sin førstehåndskunnskap om hvordan ordningen
fungerer i praksis og er brukerpanelet en viktig
samarbeidspartner for å lykkes med utviklingen av
tjenestene til det beste for brukerne.Det avholdes årlig
minimum fire møter i Pasientreiser ANS sitt bruker10
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panel. Gjennom brukerpanelet kommer nyttige bidrag
og råd som bidrar til at selskapet kan utvikle gode
løsninger til brukerne.
Samarbeidsarenaer
Det er etablert gode arenaer for samarbeid for pasientreiseområdet. Samarbeidsforum og systemeierforum
består av representanter fra de regionale helseforetakene
og Pasientreiser ANS. Samarbeidsforum er opprettet
for å bidra til å sikre lik praksis på nasjonalt nivå og for
å gi råd og være et støtteorgan for fem nasjonale faglige
nettverk. Systemeierforum skal rådgi systemeiere og
bidra til at systemeieransvaret utøves med
involvering og forankring hos pasientreisekontorene
og de regionale helseforetakene.
Det er etablert fem nasjonale fagnettverk. Dette er:
• Nettverk for reiser uten rekvisisjon
• Nettverk for reiser med rekvisisjon
• Nettverk for telefoni
• Nettverk for juridiske tjenester
• Nettverk for styringsinformasjon og støttesystemer
Nettverkene ledes av Pasientreiser ANS og har
representanter fra de lokale pasientreisekontorene.
De nasjonale nettverkene er ansvarlige for å jobbe
kontinuerlig med forbedring av prosesser og
funksjonelle forbedringer innenfor sitt område. Det
er utarbeidet egne mandater for de ulike nasjonale
nettverkene der representantene utnevnes for to år av
gangen.
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Faglige aktiviteter og prosjekter
Pasientreiser ANS har ansvar for å bidra til likebehandling innen
pasientreiseområdet.
Kvalitet og likebehandling ivaretas blant annet gjennom
årlig kartlegging av praktisering av regelverket blant
pasientreisekontorene og saksbehandlere hos Pasientreiser ANS. Resultatene brukes av juristene i selskapet
til å målrette opplæring i regelverket, og dermed få likere
tolkning av regelverket. For saksbehandling gjort av
Pasientreiser ANS viste kartlegging av praksis i 2015 at
97,9 % av sakene ble behandlet rett.
Prosjekt: Mine pasientreiser
Prosjektet er etablert for å forenkle oppgjørsordningen
for reiser uten rekvisisjon. Oppdraget er gitt av
Helse- og omsorgsdepartementet, og er et resultat av
myndighetenes målsetting om at digital kommunikasjon
skal være hovedregelen for kommunikasjon med
forvaltningen, jf. Regjeringens digitaliseringsprogram –
På nett med innbyggerne og Meld. St. 9 (2012–2013) Èn
innbygger – èn journal: “Refusjonsordningen for
transport til og fra behandling (pasientreiser) skal
forenkles og være tilgjengelig via helsenorge.no.
Ordningen skal bli enklere med standardsats, færre
dokumentasjonskrav og etablering av elektronisk
løsning”. Føringene i meldingen til Stortinget, legger
rammeverket for prosjektet og arbeidet med forenkling
av refusjonsordningen for reiser uten rekvisisjon.
Prosjektet bidrar til å oppfylle Regjeringens mål om i
større grad å involvere brukere og pasienter i helsetjenesten, og sette pasienten i stand til å være en aktiv
deltaker i spørsmål om sin egen helse. Prosjektet startet
gjennomføringsfasen i januar 2015.

som vil forenkle regelverket for pasientreiseområdet.
Endringene i ble vedtatt i Stortinget i juni 2015.
Departementet vedtok i juli 2015 ny forskrift for pasientreiseområdet (pasientreiseforskriften). Den nye
forskriften trer i kraft når departementet bestemmer.
Regelverksendringene legger til rette for at:
• Pasientene kan velge å sende krav om refusjon
elektronisk.
• Pasientene slipper å innhente dokumentasjon på
at de har vært til behandling. Dette hentes fra
eksisterende registre.
• Pasientene får som hovedregel dekket en
standardsats per kilometer i stedet for kostnaden
ved bruk av billigste rutegående transport.
Involvering av pasientreisekontor og brukere er viktig for
å nå målene med prosjektet. Prosjektgruppen består av
representanter fra Direktoratet for e-helse, de regionale
helseforetakene og Pasientreiser ANS. Videre har
prosjektet to referansegrupper. Den ene inkluderer alle
ledere av de lokale pasientreisekontorene. Den andre
referansegruppen inkluderer alle ordinære
representanter og vararepresentanter i Pasientreiser
ANS sitt brukerpanel. Prosjektgruppen og begge
referansegruppene ledes av Pasientreiser ANS.
Den elektroniske løsning for innsending av reiseregning
skal gjøres tilgjengelig for innbyggerne via “Min helse”
på helseportalen helsenorge.no. Det tas sikte på at
løsningen ferdigstilles 2016.

I mars 2015 fremmet Helse- og omsorgsdepartementet
forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven
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Prosjekt: Samkjøring og alternativ bestillerløsning
Prosjektet skal bidra til kostnadseffektivisering for
helseforetakene og understøtte likeverdige tjenester til
pasientene. Derfor er også dette prosjektet sentralt i
operasjonaliseringen av Pasientreiser ANS’ strategi for
2015-2017.
Prosjektet gjennomførte våren 2015 offentlig
anskaffelsesprosess for anskaffelsen av “IKT-løsning for
planlegging og optimalisering av pasientreiser”. Etter
kontraktsignering med systemleverandøren Trapeze
Group, er nå prosjektet i gang med tilpasning og
tilrettelegging av standardisert programvare. Løsningen
vil gi pasientreisekontorene automatisert støtte til
planlegging og oppfølging av pasientreisene. Løsningen
tilbyr også et supplement til dagens taksameterløsninger, som vil kunne bidra til sikker og forenklet
kommunikasjon med andre aktører enn drosjenæringen.
Det tas sikte på at løsningen gjøres klar for pasientreisekontorene høsten 2106, og ferdigstilles våren 2017.
Prosjekt: Oppgjørskontroll
Systemeierforum og helseforetakene har over lengre tid
ønsket å få på plass en løsning for å ivareta
oppgjørskontroll for reiser med rekvisisjon. Spesielt for
pasientreiser med drosjer vil en effektiv, standardisert
kontroll av oppgjørene fra transportørene gi økonomiske
gevinster.

implementeringsfasen og prosjektet er kommet godt i
gang med spesifisering og utvikling av systemet. Det tas
sikte på at prosjektet ferdigstilles og settes i drift høsten
2016.
Radar
I 2015 har videreutvikling og opplæring stått sentralt
innen portal for styringsinformasjon (Radar). Løsningen
er tilgjengelig for samtlige lokale pasientreisekontor, og
det har vært utført omfattende opplæringsarbeid.
Portalen gir mulighet for å ta ut mer enn 90 ulike
rapporter, fordelt på datakildene Enkeltoppgjørsregisteret, Direkteoppgjørsregisteret og telefoni. Det
er over 290 registrerte brukere og løsningen er i daglig
bruk på de fleste kontor. Helseforetakenes pasientreisekontor har regionale samlinger der systemeier fra
Pasientreiser ANS også deltar. Det nasjonale nettverket
for styringsinformasjon er sentrale i arbeidet med å
videreutvikle løsningen. Ved videre utvikling av Radar,
skal det, blant annet, fokuseres på økt automatisering,
forbedret brukeropplevelse, flere datakilder og datakvalitet.

Målet med prosjektet er å gi god systemstøtte ved
kontroll av transportoppgjør, bidra til god internkontroll
og oppnå korrekt oppgjør med transportør. Prosjektet er
godt forankret med pasientreisekontorene gjennom
ledernettverket og de regionale representantenes
deltakelse i prosjektgruppen.
Prosjekt Oppgjørskontroll signerte avtale med
leverandøren BEKK 11. september 2015. Dette markerte
at prosjektets anskaffelsesfase var avsluttet. Tirsdag 20.
oktober 2015 gikk det offisielle startskuddet for
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