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Sak 08-2021
Oppdragsdokument 2021



Oppdragsdokumentet 2021

Fellesdel

Pkt. 3d) Brukermedvirkning

Foretaket må påse at det er etablert systemer for innhenting av pasienters og 
andre brukereserfaring og synspunkter der dette er relevant, i tråd med 
helseforetaksloven § 35.

Virksomhetsspesifikke oppdrag til Pasientreiser HF for 2021

i) Reiser med rekvisisjon

Pasientreiser HF skal, i samarbeid med de regionale helseforetakene og 
helseforetakene, videreføre arbeidet med «Utredning av mulige 
effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak innenfor området reiser med 
rekvisisjon», jf. oppdrag i oppdragsdokument 2019.

Pasientreiser HF skal ferdigstille optimaliserings- og planleggings system 
(Trapeze) og deretter bistå helseforetakene i implementeringen av dette.

Pasientreiser HF skal bistå helseforetakene med implementeringen av system 
for oppgjørskontroll (CTRL).

j) Reiser uten rekvisisjon

Pasientreiser HF bes om å videreføre arbeidet uendret slik at definerte mål for 
tjenesteområdet oppnås, jf. økonomisk langtidsplan.



Sak 09-2021
Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet



Sak 11-2021
Gjennomgang, styresaker



Styremøte 25. mars 2021 - agenda



Sak 12-2021
Status: 
Tiltak reiser med rekvisisjon



2020 2021 2022-2023 2024-2025

1. Selvbetjening 
c) Bekrefte/avbestille

1. Selvbetjening 
d) Endre

1. Selvbetjening 
e) Bestille

1. Selvbetjening 
f) Digital ledsager

2. Brukerstøtte
a) Utrede behov

2. Brukerstøtte
b) Implementere

3. Utrede 
serviceparametere

5b. Rekvisisjonspraksis

4. Helhetlig  pasientforløp
a) Enklere pålogging

4. Helhetlig  pasientforløp
b) Bestilling/godkjenning i EPJ

4. Helhetlig  pasientforløp
c) Tilgang til innkallinger og 
godkjenninger

4. Helhetlig  pasientforløp
d) Soneinnkalling

8. Avviksmelding og 
oppfølging
a) Felles retningslinjer

8. Avviksmelding og 
oppfølging
b) Nasjonalt system

7. Koordinering av offentlig 
betalt persontransport
x) Planlegge testfase

6. Drosjemarkedet, anbud 
og avtaler
a) Utredning

7. Koordinering av offentlig 
betalt persontransport
a) Utrede synergier

Gjennomførte 
tiltak

1. Selvbetjening 
b) Se reisene

1. Selvbetjening 
a) Forberedelser

5. Rekvisisjonsveileder



Selvbetjening - Statusrapport
Informasjon

Tiltak Tiltaksleder Periode

Selvbetjening –«avbestille/bekrefte» David Låås Uke 2 - 8

Status milepæler

ID Beskrivelse av milepæler Planlagt ferdig Levert

MP1 Kartlegging og analyse 30.11.19 22.11.19

MP2 Spesifisering 31.12.19 20.12.19

MP3 Utvikling og test 30.09.20 28.09.20

MP4 Oppstart pilotering av løsning 15.10.20 29.10.20

MP5 Utrulling nasjonalt 15.02.21 15.02.21

Status økonomi ☺

Budsjett Kommentar

Totalbudsjett for tiltaket: 2,25 MNOK inkl. mva. 

Periodisering

Kostnader så langt:

Plan/budsjett Virkelig Avvik

2 100 000 2 100 000

Status økonomi er per utgangen av januar 2021.

Status fremdrift ☺

Hva er gjort siden forrige rapportering? Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering? Risiko/avhengigheter

• Fulgt opp pilot for «avbestill» som startet den 29.10 ved Pasientreiser OUS, 
Pasientreiser Finnmarkssykehuset HF, Pasientreiser Helse Stavanger og 
Pasientreiser Møre og Romsdal.

• Fulgt opp pilot for «bekrefte» som startet den 18.11.

• Dialog og oppfølging med kompetansegruppe PRK. Gjennomført to møter i 
kompetansegruppe PRK (4.2 og 8.3) med status, avklaringer og oppfølging 
av pilot.

• Gjennomført aktiviteter i informasjons- og opplæringsplan.

• Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no) i forhold til utvikling og 
lansering på helsenorge.no.

• Lansert løsningen nasjonalt den 15.2. (Ferdigstilt MP5).

• Oppfølging av «avbestill» og «bekrefte» i produksjon.

• Videre dialog og oppfølging med kompetansegruppe PRK.

• Gjennomføre resterende aktiviteter i informasjons- og 
opplæringsplan.

• Det er etablert samhandling og koordinering på 
tvers av pågående aktiviteter/tiltak.



Selvbetjening - Statusrapport
Informasjon

Tiltak Tiltaksleder Periode

Selvbetjening –«endre» David Låås Uke 2 – 8

Status milepæler

ID Beskrivelse av milepæler Planlagt ferdig Levert

MP1 Kartlegging og analyse 15.12.20 17.12.20

MP2 Spesifisering 15.02.21 11.02.21

MP3 Utvikling og test 31.08.21 NA

MP4 Oppstart pilotering av løsning 01.09.21 NA

MP5 Utrulling nasjonalt 01.11.21 NA

Status økonomi ☺

Budsjett Kommentar

Totalbudsjett for tiltaket: 4,8 MNOK inkl. mva. 

Periodisering

Kostnader så langt:

Plan/budsjett Virkelig Avvik

750 000 650 000 -100 000

Status økonomi er per utgangen av januar 2021.

Budsjettavvik skyldes underforbruk ift ressurser hos 
NHN. Forventer at «MP3 – Utvikling og test» ender 
på budsjett.

Status fremdrift ☺

Hva er gjort siden forrige rapportering? Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering? Risiko/avhengigheter

• Ferdigstilt løsningsdesign for «endre» (MP2).

• Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no) i forhold til utvikling av 
helsenorge.no.

• Dialog og oppfølging med arbeidsgruppe, kompetansegruppe PRK og 
brukerutvalg.

• Starte utvikling og test (iht. MP3) av de viktigste endringene 
innenfor «endre»

• Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no) i forhold til 
utvikling av helsenorge.no.

• Videre dialog og oppfølging med arbeidsgruppe, 
kompetansegruppe PRK og brukerutvalg.

• Risiko knyttet til tilgang til ressurser hos NHN 
(helsenorge.no). Risiko for at ressurser prioriteres 
til andre oppgaver. 

• Ingen avhengigheter p.t.  til ressurser utover de 
som inngår i kompetansegruppene.

• Det er etablert samhandling og koordinering på 
tvers av pågående aktiviteter/tiltak.



Statusrapport
Informasjon

Tiltak Tiltaksleder Periode

Utrede serviceparametere Roy Smelien Uke 2  - 8

Status milepæler

ID Beskrivelse av milepæler Planlagt ferdig Levert

MP1 Kartlegging 30.11.19 30.11.19

MP2 Forslag nasjonale 
serviceparametere

01.03.21 01.03.21

MP3 Plan for implementering 01.03.21 01.03.21

Status økonomi ☺

Budsjett Kommentar

Totalbudsjett for tiltaket: 0,05 MNOK inkl. mva. 

Periodisering

Kostnader så langt:

Plan/budsjett Virkelig Avvik

40 000,- 26 000,- - 14 000

Status fremdrift ☺

Hva er gjort siden forrige rapportering? Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering? Risiko/avhengigheter

Arbeidsgruppen har oversendt 0.9 versjoner på alle dokumenter og anser seg 
nå som ferdige med arbeidet.

• Det har blitt utarbeidet en oppsummering av arbeidet til utvidet 
samarbeidsforum. Her er alle innspill som prosjektet har mottatt utover 
serviceparameterne beskrevet og det er foreslått hvor disse innspillene skal 
håndteres videre. 

• Forslag til serviceparameter er ferdig beskrevet.

• Sluttrapporten er klar

Følge opp eventuelle tilbakemeldinger fra forankringsrundene



Informasjon
Tiltak Tiltaksleder Periode

Ny rekvisisjonspraksis Hilde Holt Uke 1-8

Status milepæler

ID Beskrivelse av milepæler Planlagt ferdig Levert

MP1 Etablere arbeidsgruppe 30.01.21 30.01.21

MP2 Utarbeide en detaljert plan for gjennomføring av 
tiltaket

20.02.21 20.02.21

MP2 Beskrive dagens utfordringer på bakgrunn av 
vurderinger gjort i utredningen RMR

01.04.21

MP3 Utarbeide forslag til ny rekvisisjonspraksis i tråd med 
målbildet

10.12.21

MP4 Beskrive forventede kvalitative og kvantitative 
gevinster

10.12.21

Status økonomi ☺

Budsjett Kommentar

Totalbudsjett for tiltaket: 3.5 MNOK 

Periodisering

Kostnader så langt:

Plan/budsjett Virkelig Avvik

På budsjett

Status fremdrift ☺

Hva er gjort siden forrige rapportering? Hva planlegges gjennomført frem til neste 
rapportering?

Risiko/avhengigheter

• Laget detaljert plan for gjennomføring av tiltaket og kartlagt aktørene for de ulike arbeids- og 
kompetansegruppene.

• Avtalt med tiltakseier at vi gjør en grundig prosesskartlegging av dagens prosesser for å få tilstrekkelig 
forståelse for dagens prosesser (mange lokale forskjeller), og betydningen for rekvisisjonspraksis, som en del 
av MP2

• Avtalt med tiltakseier av vi gjør en gjennomgang av tiltakene i strategien som en del av MP2

• Gjennomgang av relevant dokumentasjon rundt tiltaket samt tidligere dokumentert arbeid.

• Avholdt 3 møter med arbeidsgruppen og 1 møte med referansegruppen for HF/PRK

• Utarbeidet oversikter over avhengigheter  for de overordnede tiltakene i strategi-viften, samt påbegynt 
arbeidet med å gjennomgå oversikter over avhengigheter med tiltakseierne for å sikre at de gir et 
representativt bilde av status for tiltakene.

• Begynt på utarbeidelse av prosesskart for reiser med rekvisisjon, totalt 6 prosesskart, med tilhørende 
utfordringer og forbedringsforslag.

• Ferdigstille oversikter over avhengigheter 
per tiltak i strategien

• Ferdigstille prosesskartlegging.

• Påbegynne analysearbeidet av 
datamaterialet knyttet til enkelte tiltak.

• Avholde 2møter med arbeidsgruppen, 2
møter med kompetansegruppen for 
pasientreisekontor, og 2 møter med 
kompetansegruppen for brukerutvalget.

• Uvisst hvilken form og hvilket omfang 
datamaterialet foreligger i.

• Det er ulike lokale prosesser for RmR
i dag- prosesskart kan bli omfattende. 
Beskrivelse av dagens situasjon kan 
ta noe lengre tid en opprinnelig 
forutsatt. Likevel essensielt å forstå 
dagens prosesser før det foreslås 
endringer i rekvisisjonspraksis. 

• Sikre at alle medlemmene i 
arbeidsgruppen får kommet med sine 
innspill i arbeidet.

• Få tilgang på kompetansegruppe for 
behandlerorganisasjoner   



Sak 07-2021
Status drift, Pasientreiser HF



Reiser uten rekvisisjon, søknader

15

• Fortsatt 20 % redusert søknadsinngang – ses i sammenheng med koronasituasjonen
• Høy digital innsendelsesgrad – forventes å forbli stabilt høy



Reiser uten rekvisisjon - saksbehandlingstid

• Lav og stabil saksbehandlingstid
• Nasjonalt lik – uavhengig av 

hvor pasienten bor eller reiser



Sak 10-2021
Pasientreiser på helsenorge.no





Pasientreisers innhold 
på helsenorge.no

Mari Eia Bringedal, 

kommunikasjonsrådgiver 



Pasientreiser.no Helsenorge.no 



Pasientreiser på helsenorge.no



Hva savner pasienten?

•Generell regelverks- og rettighetsinformasjon

•Vedtak

• Innlogging

• Enklere språk

• Klagemuligheter

• Kontorsider



Statistikk Adobe analytics



Forsiden 



Rettigheter ved pasientreiser



Dekkes reisen min



Egenandeler og satser



Rekvirert pasientreise



Kontaktside og kontorsider



Klagesider



Pasientreiser og koronasituasjonen 



Ny og ønsket funksjonalitet



Reiser uten rekvisisjon

• Endringer i oppsummeringen

•Mulighet for å ettersende dokumentasjon og /eller 
informasjon

• Fly som transportmiddel

• Stegvisning for pasient med reiseledsager

• Stegvisning for foresatte

•Veiledning for opplasting av dokumentasjon

• Feilretting



Reiser med rekvisisjon

• Stegvis løsning med mulighet for å endre:

o Oppmøtetid

o Henteadresse

o Spesielle behov

• For andre typer endringer får bruker beskjed 
om å ringe 05515.



Har dere innspill til våre nettsider?

Ta kontakt:

mari.eia.bringedal@pasientreiser.no

938 94 344



Eventuelt




