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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon
Januar 2016 ble det besluttet at ressursene innenfor området reiser uten rekvisisjon skal samles
i en juridisk enhet, Pasientreiser HF. I samarbeid med helseforetakene har Pasientreiser HF
utarbeidet planer for virksomhetsoverdragelsen med virkning fra 1. januar 2018. De fire
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene sluttet seg til planforslaget 21.
august 2017. Arbeidet med overføringen av oppgavene er startet og styret vil bli holdt orientert
om status og risikobildet i kommende styremøter. Administrerende direktør anbefaler at styret
tar saken om status for virksomhetsoverdragelse til orientering.

2. Virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon
2.1 Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet ga gjennom foretaksmøtene 30. januar 2013 de fire
regionale helseforetakene i oppgave å gjennomføre et prosjekt for å forenkle ordningen med
innsending av reiseregninger for pasientreiser uten rekvisisjon. Den nye ordningen ble
iverksatt 1. oktober 2016.
29. januar 2016 sluttet de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene
seg til en løsning der pasientreiser uten rekvisisjon organisatorisk skal legges til fire
regionale enheter og et nasjonalt selskap. Felles styresak for behandling i RHF-styrene med
plan for overføring av de regionale enhetene til Pasientreiser ANS ble behandlet og vedtatt i
styrene i de fire RHF-ene våren 2016.

Utkastet til plan for overføring av de fire regionale kontorene til Pasientreiser HF ble
utarbeidet i samarbeid med helseforetakene som saksbehandler reiser uten rekvisisjon.
Planutkastet er drøftet med de tillitsvalgte i de fire helseforetakene. (kfr egen styresak til
styremøtet 7. juni.)

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene ga sin tilslutning til
planen 21. august 2017. Iverksetting av den vedtatte løsningen med pasientreiser uten
rekvisisjon samlet i en juridisk enhet innebærer oppstart av ny modell fra 1. januar 2018.
2.2 Plan for virksomhetsoverdragelse

Våren 2017 ble gjennomført arbeid av overordnet karakter i en planleggings- og
kartleggingsfase, mens høstens aktiviteter er knyttet til gjennomføring av
virksomhetsoverdragelsen.

Planen som ligger til grunn for arbeidet med virksomhetsoverdragelsen har følgende
milepæler:
#
1
2

Milepæl
Når organisering av arbeidet med virksomhetsoverdragelse er klart
Når plan for virksomhetsoverdragelse er godkjent

Frist
7. juni
21. august

Status

3
4
5
6

Når alt er formelt klargjort for ansatte som er omfattet av
virksomhetsoverdragelsen
Når avtaler om virksomhetsoverdragelse er inngått
Når informasjon og drøfting med ansatte og tillitsvalgte er
gjennomført
Når praktisk tilrettelegging for virksomhetsoverdragelse er
gjennomført

1. desember

11. desember
15. desember
15. desember

Planen skal sikre at de ansatte ivaretas på en god måte og at de formelle prosessene ihht
Arbeidsmiljøloven følges, samtidig skal den sikre at pasientene etter 1.1 2018 får
saksbehandlet sine søknader om refusjon innen 14 dager og med riktige vedtak.

I milepælsplanen er det lagt grunn at det utarbeides en felles orienteringssak til de fire
helseforetakenes styrer angående avtalen om virksomhetsoverdragelse. Planen legger til
grunn behandling i helseforetakenes styremøter i november. Formell inngåelse av avtalen
mellom det enkelte helseforetak og Pasientreiser HF er tenkt utført i regi av de respektive
administrerende direktørene..

Pasientreiser HF vil sende brev til de fire helseforetakene der det orienteres om status i
arbeidet, samt at det foreslås å gjennomføre et telefonmøte medio september på direktørnivå for
å sikre at prosessen er i henhold til plan, også hos avgivende virksomhet, og sikre eventuelle
nødvendige avklaringer.

2.3 Risikovurdering
Både avgivende og mottagende helseforetak har ansvar for gjennomføring av en rekke
aktiviteter slik at milepælene nås. Dette er tydeliggjort under arbeidet med planen.

En risikovurdering av godkjent plan viser en fremdriftsplan med lite rom for forsinkelser.
Det er avgjørende med fortløpende avklaringer og god ledelsesmessig forankring.

For å sikre et godt underlag til milepælen «Når alt er formelt klargjort for ansatte som er
omfattet av virksomhetsoverdragelsen», er eksempelvis aktiviteten knyttet til kartlegging av
oppgavens størrelse, funksjoner og aktuelle ansatte vesentlig og kritisk å få på plass i
henhold til tidsplan. Ifølge milepælsplanen må dette arbeidet gjennomføres før 26.
september.
Øvrige risiko som må følges er «risiko for at viktig spesialkompetanse ikke overføres til ny
virksomhet» og «risiko for at det ikke overføres tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven»

For pasientene er det økt risiko for å oppleve redusert service og kvalitet, og økt
saksbehandlingstid i en overgangsfase før og etter overføringen. For å redusere denne risiko
er det viktig å planlegge overføringen godt og at overføringen får nødvendig lederfokus fra
avgivende/mottakende foretak. Erfaringer fra mottaksprosjektene ved oppstart av Mine
pasientreiser vil også være nyttige i overgangsfasen.

