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Om Pasientreiser Helse Nord

• Mange lange reiser til/fra behandling
• Helse Nord bruker 1/3 av de totale pasientreisekostnadene i 

Norge
• Nord Norge er med sine 480000 innbyggere mindre enn 10 % av 

Norges befolkning
• ….men utgjør 45 % av landareal i Norge, inkl. Svalbard
• Helse Nord har 70 % av alle flybestillinger i pasientreise Norge
• Helse Nord brukte 659 millioner netto på pasientransporten i 

2017.
• ….dette utgjør 7 % av totalbudsjettet for helseforetakene i Helse 

Nord.
• Omfatter reiser både til spesialist- og primærhelsetjenesten



Sentrale bestemmelser i forbindelse med anbud av landeveis
pasientransport



Dilemma – økte kostnader ved å vektlegge klima for høyt i 
tildelingen 



Eksempler på krav og miljømål i våre anbud pasientreiser

- Mål om reduksjon i Co2 tilsvarende nasjonale tall for 
persontransport/drosjenæringen i avtaleperioden.

- Co2 utslipp på transportørens bilpark skal være < 85 g CO2/km. 

- Krav om at alder på kjøretøyene ikke må være eldre enn 5 år.

•Nye krav til vurdering:
• - Vurderer og ta med krav om elbiler i enkelte områder.

• - Vurderer krav til gradvis innfasing av nullutslippskjøretøy

• - Vurderer krav til miljøsertifisering o.l.



De største positive miljøfaktorene på pasientreiser: 1. 
Samkjøring

Scenario Rekvisisjoner Samkj.
grad

Kilometer kjørt % Forenklet beregning
CO2 utslipp (135g/km)

Drosje m/samkjøring i dag 543 781 1,26 15 455 186 km 100 2087 tonn CO2

Drosje m/samkjøring 10 % 
høyere samkjøring

543 781 1,39 13 909 667 km 90 1877 tonn CO2

Differanse 1 545 519 km 10 210 tonn C02

Eksempelet viser en forbedring på 10 % av samkjøringen

Bruk av pasientekspresser, helseekspresser og faste ruter vil kunne bidra til økt 
samkjøring og mindre utslipp.



De positive miljøfaktorene på pasientreiser: 2. Lokalisering/
desentralisering av behandlingstilbudet og bruk av skype/
telemedisin



De negative miljøfaktorene på pasientreiser: 3. Flyreiser


