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1. Hva saken gjelder
Pasientreiser HF er i Oppdragsdokumentet for 2021 bedt om å videreføre arbeidet med
«Utredning av mulige effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak innenfor området reiser
med rekvisisjon. Som et ledd i oppfølgingen av dette arbeidet ba styret i forbindelse med
behandlingen av styresak 21-2021, Virksomhetsrapport per 31. mars, om status på og effekter
av vedtatte gevinstrealiseringsplaner i neste ordinære styremøte. Denne saken beskriver status
samt forventede effekter for pågående tiltak. Målte effekter beskrives der det er mulig.
Koronapandemien gjør det krevende å måle effekter på dette tidspunktet.
2. Hovedpunkter og handlingsalternativer
Som følge av oppdraget «Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for
pasientreiser med rekvisisjon», ble det utarbeidet et felles fremtidig målbilde for området
reiser med rekvisisjon. Det ble i arbeidet beskrevet en rekke tiltak som sammen skal bidra til
å realisere målbildet. Figuren under viser de åtte prioriterte tiltakene som er planlagt innført,
jf. AD-møtesak 100-2018.

Tiltak og faser markert i grønt er gjennomført, satt i drift eller avventer oppstart av neste
fase. Tiltak markert i blått er pågående tiltak, mens tiltak markert i sort er tiltak som gjenstår.
Det er et mål for de samlede tiltakene at pasienten skal ha en aktiv rolle, at
pasientreiseområdet fremstår helhetlig, samordnet og i større grad preges av samhandling,

samt at arbeidsprosessene er standardiserte. Videre skal digital samhandling være den
primære kanalen for innbyggernes dialog med det offentlige. IT-løsningene skal være
virkemidler for å oppnå forenkling, selvbetjening og automatisering. Overordnet status for de
gjennomførte og pågående tiltakene, er at disse gjennomføres i tråd med fremdriftsplanene
og området beveger seg i ønsket retning. Pasientreiseområdet har de senere årene kunnet
tilby mer standardiserte og digitaliserte løsninger der både brukerperspektivet og
kostnadseffektivitet er ivaretatt. Det videre arbeidet i henhold til utredningen vil ytterligere
bidra til denne utviklingen. Det er som tidligere beskrevet, ikke enkelttiltakene i utredningen,
men summen av tiltakene som vil bidra til at man kan ta ut ønskede bruker- og
samfunnseffekter jf AD-sak 83-2019. Gevinstene som er beregnet i utredningen er basert på
beskrevet overordnet målbilde for 2025. Dersom det i ett tiltak av ulike årsaker anbefales og
iverksettes løsninger som ikke fullt ut realiserer dette målbildet, vil muligheten for
gevinstuttak reduseres tilsvarende.
Denne saken vil videre omhandle gjennomførte og pågående tiltak.
Koronapandemien har påvirket pasientreiseområdet i form av redusert aktivitet i 2020 og
2021. Denne situasjonen gjør måling av potensielle kvantitative gevinster i perioden
vanskelig, da de forventede kvantitative gevinstene i de fleste tiltakene er redusert antall
rekvisisjoner/ turer, økt samkjøring av pasienter og redusert kostnad til transport.

Aktiviteten i august er redusert med 13,5 % mot tilsvarende periode i 2019, men viser en
økning på 6 % mot tilsvarende periode i 2020. Akkumulert nedgang hittil i år er på 16,1 %
sammenlignet med 2019.
Nedgangen i aktivitet påvirker også antall telefoner som mottas av pasientreisekontorene.

Telefontrafikken i august er 7,3 % lavere enn samme periode i 2019, men 4,5 % høyere enn
samme periode i 2020. Akkumulert hittil i år er det en nedgang på 13,8 % sammenlignet med
2019.
Gjennom oppdragsdokumentet til de felleseide helseforetakene er Pasientreiser HF bedt om
å dokumentere gevinster og gevinstrealisering i de fire helseforetaksgruppene. De fire
regionale administrerende direktørene har videre bedt om at foretaket rapporterer kostnad,
fremdrift, gevinster og risiko for tiltakene definert i RMR-utredningen til eget styre og videre
fremlegge dette for de regionale direktørene, jf AD-møtesak 100-2018. Styret i Pasientreiser
HF skal følge opp at fremdrift og resultater av tiltakene leveres i henhold til målsatte bruker
og samfunnseffekter, jf oppdragsdokument 2020, samt AD-møtesak 83-2019.
Pasientreiser HF kan bistå og støtte helseforetakene med analyse, faktaunderlag og
utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner innenfor de områdene der foretaket leder et
utviklings- og forbedringsarbeid. Beslutning knyttet til endelige gevinstrealiseringsplaner og
oppfølging av disse på området reiser med rekvisisjon ligger i det enkelte regionale
helseforetaks ansvar, og bør følges opp gjennom oppdragsdokument og i
virksomhetsstyringsprosessene i det enkelte helseforetak.
Som en del av sitt forbedringsarbeid innfører pasientreisekontorene lokale tiltak parallelt
med implementering av tiltakene som følger av RMR-utredningen. Dette gjør effektmålinger
på enkelttiltak av RMR-utredningen krevende. En overordnet måling av kvantitative effekter
av RMR-tiltakene og andre utviklings- og forbedringstiltak innenfor pasientreiseområdet
gjøres gjennom den årlige kostnadsutviklingsrapporten som fremlegges av Pasientreiser HF.
Denne er basert på underlag fra helseforetakene. Overordnede kvalitative effekter måles
gjennom årlige brukerundersøkelser, og for selvbetjening gjennom brukerundersøkelser på
helsenorge.no knyttet til funksjonalitet. Videre er det i et eget tiltak som følger av RMRutredningen definert og foreslått nasjonale serviceparametere for å måle og følge opp
tjenestene til pasientene innenfor pasientreiseområdet, jf styresak 29-2021, Sluttrapport for
tiltak om å utrede og standardisere serviceparametere.
For øvrig rapporterer Pasientreiser HF løpende gjennom den ordinære
virksomhetsrapporteringen på følgende styringsindikatorer for å følge utvikling på området

reiser med rekvisisjon: Bruk av selvbetjeningsløsningen, servicegrad på brukerstøtte og
kostnadsutvikling.
Med bakgrunn i dette vil saken videre fokusere på forventede gevinster utarbeidet i
forbindelse med utforming av de ulike oppdragsbeskrivelsene. Der det er mulig å vise til
direkte effekter gjennom målinger, er dette beskrevet i saken.

2.1. Selvbetjeningsløsning (tiltak 1)
Forventede gevinster
Dette er en helhetlig løsning hvor pasient er en aktiv ressurs. Pasienten får mulighet til å se
og påvirke egne reiser. Dette er i tråd med myndighetenes ambisjon om digitalt førstevalg og
at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for samhandling i fremtiden. På kort sikt kan
pasientens mulighet til å se, bekrefte og avbestille sine reiser, føre til færre telefoner til
pasientreisekontorene og reduksjon i bomturer. På lengre sikt, når pasienten får mulighet til
å endre og bestille egne reiser, kan tid brukt av helsepersonell og pasientreiser frigjøres.
Selvbetjeningsløsningen er en kanal der pasientreiser på sikt kan ha digital dialog med
pasientene. Denne dialogen kan benyttes til å gi informasjon/varsling til pasient - og pasient
kan melde inn informasjon/hendelser til pasientreiser.
Følgende kvalitative gevinster er estimert:






For pasientene:
o Støtter målsetting om digitalt førstevalg (digital agenda)
o Pasienter, som ønsker det, blir en aktiv ressurs i prosessen
o Pasientene får innsyn og oversikt over sine reiser
For helsepersonell:
o Frigjør tid til medisinsk behandling
o Foreløpige analyser viser at helsepersonell bruker ca. 300-350 årsverk til vurdering,
dialog og bestilling av pasientreiser
Eier/administrasjon:
o Nasjonale standardiserte prosesser og løsninger
o Sømløs digital samhandling mellom aktørene
o Helhetlig pasientforløp
o Færre telefoner, avvik og bomturer

Følgende kvantitative effekter er estimert:





Se reisene forventes frigjort tid for helsepersonell beregnet til 1 million kroner og
reduserte kostnader til bomturer er beregner til 4 millioner kroner.
Bekrefte/ avbestille reisene forventes frigjort tid til telefoni er beregnet til 6 årsverk,
omregnet til reduserte kostnader utgjør dette 3,4 millioner kroner. Tiltaket er også
beregnet å redusere bomturer til en kostnad på 1,4 millioner kroner årlig.
Endre reisene forventes å ytterligere redusere antall telefoner med 77 000 i året og
bomturer med 8 400.



Bestille og f) Digital ledsager vil vurderes i forbindelse med oppstart og gjennomføring av
disse tiltakene.

Arbeidet med tiltaket
Selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no har siden 2016 ivaretatt refusjonsordningen for
reiser uten rekvisisjon, mens videreutviklingen av selvbetjeningsløsningen for reiser med
rekvisisjon har som mål å sette pasienten i stand til å selv finne informasjon om og håndtere,
sine egne reiser. Løsningen skal bidra til at helsetjenestene fremstår mer helhetlige og samlet
for pasientene. Første steg i videreutviklingen av selvbetjeningsløsningen for reiser med
rekvisisjon, å vise rekvirerte reiser, ble lansert på helsenorge.no i 2019. Denne er i 2020 og
2021 videreutviklet, og pasienter har siden februar 2021 hatt mulighet til å avbestille sine
rekvirerte reiser og bekrefte «åpne» rekvisisjoner i selvbetjeningsløsningen på
helsenorge.no. Undersøkelser gjennomført etter lansering viser at over 95 % av brukerne
opplever at løsningen var enkel å bruke, og 91 % svarer at de vil bruke den igjen. Arbeidet
med neste fase av utviklingen, endre rekvisisjoner, er igangsatt. Funksjonaliteten i denne
fasen skal etter planen piloteres på tre kontorer høsten 2021.

Foreløpige effekter/gevinster
Statistikk for 2021 viser at det så langt i år (per 18. august) er gjennomført 3 100
avbestillinger og 5 700 bekreftelser digitalt fra selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no.
Dette vil direkte påvirke pasientenes behov for å ringe til pasientreisekontorene og
rekvirentene.
KPI «Bruk av selvbetjeningsløsning RmR» viser andel rekvisisjoner som pasient bekrefter
eller avbestiller digitalt, det vil si der pasienten benytter Helsenorge som løsning for å gi
relevant informasjon angående pasientreiser. Indikatoren er en viktig forutsetning for å følge
opp i hvilken grad brukerne tar i bruk selvbetjeningsløsningen for reiser med rekvisisjon, slik
at foretaket aktivt kan arbeide med informasjon og gi brukerne opplæring. Indikatoren måles
ved å beregne andel rekvisisjoner som faktisk blir behandlet på Helsenorge opp mot
potensielt antall som kunne benyttet løsningen på Helsenorge i samme periode.
Indikatorens nivå ble satt med utgangspunkt i en forventet utvikling i 2021, med en gradvis
økning gjennom året og med en utgangsverdi på 10 %. Erfaringer i 2021 vil være grunnlag
for å vurdere om nivået skal endres fra og med 2022. Det periodiserte nivået på indikatoren i
2021 har gjennomgående vært over det forventede. I juli var faktisk andel som avbestilte på
helsenorge.no 8 % mot 5 % estimert.
De kvalitative effektene av selvbetjening måles delvis gjennom brukerundersøkelser på
helsenorge.no. Der gir brukere som benytter selvbetjeningsløsningen tilbakemelding på om
de opplever løsningen som enkel å bruke, og om de kommer til å bruke løsningen igjen. I
tillegg involveres reelle brukere til å komme med forslag til forbedringer og andre
kommentarer til løsningen. Dette benyttes aktivt til å forbedre og utvikle tjenesten. 95 % av

brukere som har avbestilt en rekvirert reise opplever at løsningen var enkel å bruke, og 91 %
vil bruke den igjen. 91 % av pasienter som har bekreftet en rekvirert opplever at løsningen
var enkel å bruke, og 82 % vil bruke den igjen.
I tillegg til dette har pasienter søkt opp funksjonaliteten se reise i underkant av 160 000
unike rekvisisjoner til helsenorge.no, og pasientene har vært inne og sett på detaljene i rundt
46 000 av disse rekvisisjonene. Dette antas også å ha effekt på pasientenes behov for å
komme i kontakt med pasientreisekontorene på telefon. Pasientreisekontorene opplever
nedgang i antall telefoner knyttet til områder som nå kan løses digitalt via helsenorge.no. Det
er grunnlag for å si at antall henvendelser på telefon til rekvirent og pasientreisekontor over
tid vil reduseres jo flere muligheter som finnes til digital organisering av reisen og jo større
andel av pasientene som velger de digitale løsningene på Helsenorge.no. Denne forventede
utviklingen bør følges tett av helseforetakene for om mulig å hente ut effektene.

2.2 Utrede serviceparametere (tiltak 3)
Forventede gevinster
I utredningen er dette identifisert som et viktig tiltak for å utvikle en bedre og mer
forutsigbar tjeneste. Standardisering av serviceparametere skal understøtte forutsigbarhet
og likeverdige tjenester for pasientene. Ved å definere et nasjonalt krav til servicenivå, vil
man i større grad kunne måle og følge opp kvalitet på tjenesten, samt gi en bedre
forventningsavklaring til brukerne. Dette vil igjen kunne redusere antall serviceklager og
styrke omdømmet til pasientreiseområdet.
Arbeidet med tiltaket
Arbeidet med utredning av standardiserte serviceparametere er ferdigstilt, jf styresak 292021 og arbeid med forankring pågår. Underlaget skal etter planen fremlegges for de
administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene denne høsten.
Arbeidsgruppen har gjennomført en kartlegging og utarbeidet oversikt over dagens
serviceparametere, indikatorer og nøkkeltall.
Basert på dette underlaget er det utarbeidet seks nasjonale serviceparametere for måling og
oppfølging av pasientens tjeneste innen pasientreiseområdet. Parameterne er:







Informasjon til pasient
Kvalitet i gjennomføring av rekvirerte pasientreiser
Pasient hentet til tiden
Pasient levert til tiden
Service på telefon
Ventetid for rekvirerte pasientreiser

Flere av parameterne måler områder det er fokus på i dag, men det er ikke besluttet
nasjonale målsetninger. I tillegg til de seks serviceparameterne er det utarbeidet en
serviceerklæring som vil gjøres tilgjengelig for pasientene. Serviceerklæringen oppsummerer
serviceparameterne og annen vesentlig informasjon for pasientene knyttet til gjennomføring
av pasientreiser.

Oppfølging og videreutvikling er foreslått ivaretatt slik at man sikrer driftsettelse og at
nødvendige endringer og tilpasninger gjøres løpende. Grunnet usikkerhet knyttet til nye
målinger samt at det kan være behov for understøttende tiltak for å nå målene, er det
anbefalt at serviceparameterne i første omgang innføres i en pilotperiode. Dette foreslås for å
vurdere selve målingene og resultatene, men også for å avdekke eventuelle konsekvenser for
helseforetakene.
Foreløpige effekter/gevinster
I og med at tiltaket ikke er satt i drift, foreligger det ikke konkrete målinger av effekter av
dette arbeidet. Innføring av parameterne vil ha ulik effekt for de ulike pasientreisekontorene,
og dette må vurderes sammen med utslaget av risikovurderingene i forbindelse med
pilotperioden.

2.3 Rekvisisjonsveileder og- praksis (tiltak 5)
2.3.1 Rekvisisjonsveileder (tiltak 5a)
Forventede gevinster
Hovedgevinsten av dette tiltaket er at pasientene får rekvirert reise på riktig grunnlag, noe
som vil føre til mer likebehandling av pasientene. Mange rekvirenter synes det er
utfordrende å rekvirere pasientreiser fordi de verken kjenner pasientreiseforskriften eller
gjeldende rekvisisjonspraksis. Helsepersonell bruker mye tid på å diskutere behovet med
pasientene og rekvirere reiser. Følgende effekter av tiltaket er definert:






For pasientene:
o Bedre kvalitet på rekvisisjonene
o Mer likebehandling og forutsigbarhet
For helsepersonell:
o Mindre arbeidsbelastning
o Mindre tidsbruk på vurdering av helsetilstand og registrering i systemet
o Færre telefoner til pasientreiser
For eiere:
o Mer effektiv og riktig administrering av pasientreiser
o Bedre ivaretagelse av regelverk og praksis

I oppdragsbeskrivelsen til tiltaket viser et middels anslag at rekvisisjonsveilederen vil kunne
redusere antall rekvisisjoner med 1,5 %. Dette er basert på beregninger og en kartlegging
som viser en del rekvirenter ikke kjenner til regelverket for pasientreiser tilstrekkelig og
således rekvirerer pasienttransport på feil grunnlag. I 2019 utgjør dette i underkant av 64
000 rekvisisjoner. Med en gjennomsnittlig kostnad per rekvisisjon gir dette en gevinst for
eier på i overkant av 23 millioner kroner årlig.
Arbeidet med tiltaket
Veilederen for rekvirering er et støtteverktøy for rekvirenter for å gi brukerne en tjeneste
med god kvalitet, mer likebehandling og bedre forutsigbarhet. Tiltaket ble satt i drift oktober

2019 og gir rekvirenter støtte til vurdering av medisinsk behov for tilrettelagt transport.
Tiltaket vil ha størst effekt der pasientreisekontorene følger opp rekvirentene med tilbud om
opplæring, i tillegg til den digitale veilederen inkludert opplæring som ligger på
pasientreiser.no. Videreutvikling av veilederen følges opp av Pasientreiser HF og nettverket
for reiser med rekvisisjon, der helseforetakene er representert.
Foreløpige effekter/gevinster
Dette er effekter som grunnet pandemiens påvirkning er vanskelig å måle.

2.3.2 Rekvisisjonspraksis (tiltak 5b)
Forventede gevinster
Ny rekvisisjonspraksis skal understøtte vedtatte offentlige føringer og godkjent målbilde for
reiser med rekvisisjon. Foreløpige vurderinger av mulige gevinster av ny rekvisisjonspraksis
er forutsigbare, enkle og likeverdige tjenester for pasienten, i et fremtidig målbilde der
pasienten får mulighet til å være en mer aktiv ressurs, for å sikre riktig transport i forhold til
reelt behov, og behandlere får frigjort tid til medisinsk behandling.
Videre arbeid med å identifisere gevinstområder og detaljering av disse skal utføres som en
del av tiltaket. Denne leveransen vil være med å danne grunnlag for planlegging og
oppfølging av gevinster når tiltaket implementeres og skal gi effekt.
Arbeidet med tiltaket
Det er et mål å overføre mer av bestillingsansvaret fra behandler til pasient gjennom
selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no. For å få til dette, skal dagens rekvisisjonspraksis
evalueres og endringer i praksis skal foreslås. Ny rekvisisjonspraksis skal understøtte
vedtatte offentlige føringer samt godkjent målbilde for reiser med rekvisisjon.
Arbeidet med vurdering av rekvisisjonspraksis startet høsten 2020, jf styresak 50-2020,
Oppdragsbeskrivelse rekvisisjonspraksis. Arbeidet pågår og antas å være ferdigstilt i løpet av
2021. Innspill til endringsforslag til rekvisisjonspraksis er samlet inn og konkretisert.
Utfordringer avdekket i prosesskartleggingen som ikke omfattes av rekvisisjonspraksis er
oversendt respektive faggrupper. Gevinstpotensial i forslagene beregnes, jo nærmere
målbildet foreslått praksis blir, jo større vil gevinstene kunne være. Når arbeidet i tiltaket
avsluttes, vil det være behov for en fase med planlegging og tilrettelegging før dette kan
operasjonaliseres.
Foreløpige effekter/gevinster
Arbeidet med tiltaket pågår og har således ingen målte effekter

2.4 Drosjemarkedet, anbud og avtaler (tiltak 6)
Forventede gevinster
Som en del av bakgrunnen for at tiltaket ble igangsatt ble det pekt på ulike forventede
effekter knyttet til tiltaket:





Deling og bruk av beste praksis nasjonalt
Redusert kompleksitet i planleggingsløsningen
Mer effektiv ressursbruk i forbindelse med anbud

Forventede gevinster av dette tiltaket er reduserte transportkostnader og mer effektiv
ressursbruk i forbindelse med anbudsprosesser.
Arbeidet med tiltaket
Tiltaket er ferdigstilt, jf styresak 49-2020 og AD-sak 111-2020 Sluttrapport for utredning av
utfordringer og muligheter knyttet til drosjemarked, anbud og avtaler, og overført til
forvaltning og videreutvikling.
Arbeidsgruppen har fremstilt en oversikt over dagens situasjon gjennom en nasjonal
kartlegging av tidligere gjeldende anbudsprosesser og avtaler, utarbeidet arbeidsgruppen et
nasjonalt malverk for anbudsprosesser med tilhørende nasjonalt malverk for
transportøravtaler. Malverket er bygget opp rundt prinsippet om standardisering så langt det
lar seg gjøre og med rom for lokale tilpasninger der det er hensiktsmessig. Det er gjort et
omfattende arbeid i tiltaket for å få utarbeidet et felles nasjonalt rammeverk som skal
benyttes i anbudsprosesser innen pasientreiseområdet. Det er viktig at oppfølging og
videreutvikling ivaretas på en god måte, slik at man sikrer at malverket tas i bruk og at
nødvendige endringer og tilpasninger gjøres løpende.
Foreløpige effekter/gevinster
Videre oppfølging av gevinster innenfor området drosjemarkedet, anbud og avtaler vil inngå
som en del av realiseringen av tiltaket. Dette er prosesser som i hovedsak berører
pasientreisekontorene, slik at de største effektene av tiltaket vil hentes ut der.
Sykehusinnkjøp HF har fått i oppdrag å lede arbeidet med å forvalte malverket for anbud
innenfor pasientreiseområdet og støtte helseforetakene i implementering av malverket i hver
region. Det er opprettet et team for arbeidet, der deltakere fra Sykehusinnkjøp HF,
Pasientreiser HF og fra pasientreisekontorene utnevnt av de regionale helseforetakene, er
representert. Videre oppfølging av effekter av tiltaket kan eksempelvis legges til dette teamet.

2.5 Koordinering av offentlig betalt transport (tiltak 7)
Forventede gevinster
Det er en hypotese at økt samordning og anbudssamarbeid mellom offentlig betalt
persontransport kan føre til kvalitetsheving og kostnadsreduksjon, bedre
kapasitetsutnyttelse samt et bedre og mer tilrettelagt kollektivtilbud med tanke på det
helhetlige transportbehovet.
Arbeidet med tiltaket
Første fase av tiltaket, hvor man skulle beregne eventuelle økonomiske effekter av et slikt
samarbeid, er ferdigstilt, jf styresak 40-2020, Utredning reiser med rekvisisjon – rapport fra
konseptfasen for utredning av mulige gevinster ved koordinering av offentlig betalt
persontransport. Resultater av simuleringen i Agder viste en potensiell besparelser på
transportkostnader på 5%.

Partene i samarbeidet er enige om at det er fornuftig å videreføre arbeidet til neste fase, hvor
en rekke praktiske og juridiske aspekter må vurderes. Videre skal det også vurderes hvorvidt
det er behov for en avgrenset pilot for å se mulige effekter og konsekvenser av en
samhandling på tvers.
Simuleringer av samkjøring mellom Skole-, TT-kjøring og pasientreiser i Agder og i
Trøndelag, indikerer reduserte transportkostnader i størrelsesorden 5 % - 12 %. Det er ikke
innberegnet eventuelle kostnader for omorganisering og opprettelse av et slikt samarbeid.
Oppdragsbeskrivelse for neste fase, planleggingsfasen, er ikke utarbeidet. Arbeidet med dette
skal etter planen gjennomføres høsten 2021.

Foreløpige effekter/gevinster
Tiltaket er ikke iverksatt og har således ingen målte effekter.

3. Administrerende direktørs anbefalinger
Administrerende direktør anbefaler at styret tar fremlagte status og beskrivelse av
forventede og målte effekter til orientering. Som beskrevet i saken mener administrerende
direktør at foretakets monitorering av effekter av tiltakene bør ses over tid og samlet
gjennom årlig sak om kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet, brukerundersøkelser,
oppfølging av nasjonale serviceparametere, samt gjennom foretakets ordinære rapportering
på styringsindikatorer. Administrerende direktør anbefaler at underlaget oversendes
direktørene i de fire regionale helseforetakene til orientering.

