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Styresak 47-2020/3 Rapport ad. mulige endringer i arbeidet med 

pasientreiser som kan avlaste fastlegene og 

deres personell på kort og lang sikt, oppfølging 

av oppdrag fra foretaksmøte 14. januar 2020 

 
 
Bakgrunn og formål 
De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøte 14. januar 2020 følgende oppdrag: 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, i samarbeid med Pasientreiser HF, se på 
mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres 
personell på kort og lang sikt. Frist for rapport og forslag til omtale i handlingsplan for 
allmennlegetjenesten settes til 1.3.2020. 
 
Oppdraget skal spilles inn til Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan for 
fastlegeordningen. Formålet med saksfremlegget er å orientere styret om 
tilbakemeldingen som er gitt.  
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Tiltak som kan bidra til å avlaste fastlegene og deres personell vil bidra til at det 
frigjøres verdifull tid til bedre kvalitet i pasientbehandlingen, herunder trygghet for at 
pasienten på en rask og smidig måte får et adekvat transporttilbud. 
 
Prosess 
Oppdraget er håndtert som et delprosjekt under et interregionalt prosjekt Utredning av 
organisering av pasientreiseområdet. Styret i Helse Nord RHF får denne rapporten til 
behandling tentativt 27. mai 2020.  
 
Følgende ressurser har vært involvert i arbeidet:   
 Pasientreiser HF og utvidet samarbeidsforum i pasientreiseområde   
 Representant fra Allmennlegeforeningen  
 Medlemmer av prosjektet Utredning av organisering av pasientreiseområdet 
 Representanter fra de regionale helseforetakene, pasientreisekontorene, 

brukerrepresentanter og Helsedirektoratet. 
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Pågående tiltak 
I tråd med fullmakter har de adm. direktørene i de regionale helseforetakene godkjent 
fremtidig målbilde for reiser med rekvisisjon, og tilhørende aktuelle tiltak. Innenfor 
dette målbildet er det flere tiltak som vil støtte opp under avlastning av fastlegene: 
 Videreutvikling av selvbetjeningsløsninger 
 Vurdere endring i rekvisisjonspraksis 
 Forbedret brukerstøtte 
 Tilpasninger i elektronisk pasientjournal 
 
Aktuelle tiltak for å avlaste fastlegene og deres personell 
Tiltakene som er anbefalt kan deles i tre kategorier: 
 Rekvisisjonspraksis (fire tiltak) 
 Videreutvikle IKT-systemer (tre tiltak) 
 Andre tiltak (to tiltak) 
 
Det vises til vedlagt rapport for nærmere informasjon om de enkelte tiltakene og antatt 
tidshorisont. 
 
Medbestemmelse 
Mulige endringer i pasientreiser - tiltak som kan avlaste fastlegene og deres personell blir 
lagt frem til orientering i samarbeidsmøte mellom konserntillitsvalgte og -verneombud 
og RHF-ledelsen i møte 24. mars. 2020.  
 
Brukermedvirkning 
Mulige endringer i pasientreiser - tiltak som kan avlaste fastlegene og deres personell blir 
lagt frem til orientering i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. mars 
2020. Protokoll fra møtet legges frem som referatsak i styremøte 25. mars 2020. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør har tatt rapporten til orientering, og mener at forslagene vil bidra til 
forenklinger og forbedringer som i sum vil bidra til å avlaste fastlegene og deres 
personell.  
 
Det er viktig å komme frem til løsninger som sikrer kontroll på økonomien og utgiftene 
til pasientreiseordningen. Det er særlig interessant å komme frem til digitale løsninger 
som gjør at en kan gjenbruke informasjon, og unngå å gjøre samme arbeidsoperasjon 
flere ganger. 
 
Eventuelle endringer i takstsystem og behandleres godtgjørelser er ikke vurdert i dette 
arbeidet. Det er heller ikke vurdert eventuelle endringer i pasientenes rettigheter, og i 
hvilken grad dette vil redusere antall reiser og belastningen på pasientreiseordningen. 
 
 
Vedlegg: Rapport Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste  
  fastlegene og deres personell på kort og lang sikt, v.1.0 
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Behandlet i «Interregional styringsgruppe for nasjonal utredning – organisering av 
pasientreiseområdet» 24.02.2020 
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1. Oppdragsbeskrivelse 
De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å vurdere mulige endringer i arbeidet med 
pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt, jf. foretaksmøtet 
14.1.2020. 

 «Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, i samarbeid med Pasientreiser HF, se på 
mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres 
personell på kort og lang sikt. Frist for rapport og forslag til omtale i handlingsplan for 
allmennlegetjenesten settes til 1.3.2020». 

Oppdraget skal spille inn i Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan for 
fastlegeordningen.  

2. Organisering og gjennomføring av oppdraget 
Oppdraget er håndtert som et eget delprosjekt under det etablerte interregionale prosjektet 
«Utredning av organisering av pasientreiseområdet», i samarbeid med Pasientreiser HF. 

Følgende ressurser har vært involvert i arbeidet:  

• Pasientreiser HF og utvidet samarbeidsforum i pasientreiseområde  
• Representant fra Allmennlegeforeningen 
• Medlemmer av prosjektet «Utredning av organisering av pasientreiseområdet» 
• Representanter fra de regionale helseforetakene, pasientreisekontorene, 

brukerrepresentanter og Helsedirektoratet  

Prosjektet har gitt en foreløpig status til Helse- og omsorgsdepartementet 7.2.2020.  

3. Reiser med rekvisisjon  
I det følgende vil det pekes på ulike aktuelle momenter knyttet til hvordan reiser med 
rekvisisjon er regulert i forskriften, hvordan rekvisisjonspraksis har utviklet seg sett i lys av 
dette og rekvirentenes ønske om mindre tid på bestilling av reiser, samt bedre retningslinjer for 
ordningen. Videre omtales pasientenes ønske om større grad av selvbetjening, oversikt over og 
innvirkning på egen reise, samt begrensninger og muligheter i dagens IKT-systemer.   

3.1. Rettslig regulering for reiser med rekvisisjon  
Følgende figur illustrerer overordnet hvordan koblingen mellom pasientens transportbehov 
med transportmiddel fungerer:  
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Jf. forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til 
helsetjenester (pasientreiseforskriften), må det være enten helsemessige eller trafikale årsaker 
til at pasienten skal ha rett til rekvirert transport på hele eller deler av reisen.  

Reise der pasientens helsetilstand nødvendiggjør tilrettelagt transport er betinget av at 
rekvirent attesterer behov som utløser retten, jfr. § 22 første ledd, bokstav b), jfr. tredje ledd: 

«Pasienten har rett til å få dekket nødvendige dokumenterte utgifter til drosje eller 
dokumenterte utgifter til bilferge, bomvei, parkering og piggdekkavgift ved bruk av bil hvis 
[…] 

b. personell som nevnt i tredje ledd attesterer at pasientens helsetilstand gjør det 
nødvendig å bruke drosje eller bil […]» 

tredje ledd: 

«Pasientens behandler, oversykepleier, avdelingssykepleier og faglig ansvarlig på 
røntgenavdelingen eller laboratorium i sykehus kan attestere et behov for drosje eller bil 
etter første ledd bokstav b. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten kan attestere et slikt behov 
ved reise til en institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelmisbruk.» 

Pasientreiseforskriften legger kun ansvar for attestasjon hos behandler, men det er vurdert som 
mest hensiktsmessig at både attestasjon og bestilling gjøres av behandler, da behandler kjenner 
pasientens funksjonsnivå og tidspunkt for behandling.  

Det er pasientreisekontoret som avgjør om det er trafikale årsaker til behov for tilrettelagt reise 
på hele eller deler av reisen. Det kan for eksempel være at det ikke er offentlig transport 
tilgjengelig.  

Reiser med rekvisisjon utføres i størst grad med taxi, men fly, helseekspress, helsebuss, eller 
minibuss kan også være aktuelt.  

3.2. Rekvirenter/behandlere  
Fastlegen er i dagens rekvisisjonspraksis en viktig aktør for å vurdere medisinsk behov for 
tilrettelagt transport.  

Det er over 22 000 behandlere med rekvisisjonsansvar (i spesialist- og primærhelsetjenesten). 
Det fremkommer et behov for klargjøring av rekvireringsrutiner/praksis slik at behandlerne kan 
ha veiledende retningslinjer og bli tydeligere i sin praksis. Flere utredninger beskriver at 
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behandlerne ønsker å bruke minst mulig tid på å håndtere pasientreiser og opplever at de i dag 
benyttes som «reisebyrå».  

Aktuelle momenter som er fremkommet i arbeidet:   

• Allmennlegeforeningen anslår at det er 1,5-2 rekvisisjoner (av 3 minutter) per dag, dvs. 
420-500 rekvisisjoner per år per fastlegehjemmel 

• Fastlegene erkjenner at de som oftest kjenner pasienten best 
• Fastleger vil drive legevirksomhet og ikke fungere som «reisebyrå» 
• Portvokterrollen er krevende mtp. pasienter som har forventning om rekvirert reise 
• Det er uklar forståelse av hva som ligger i forskriftens standard; «pasientens helsetilstand 

som grunnlag for» 
• Rekvirentene har lite kunnskap om detaljer i hvordan regelverket er utformet og hvilken 

praksis som eksisterer hos andre aktører innen pasientreiseområdet 
• Rekvirenter har behov for veiledning i service- og kvalitetsparametere for å kunne 

forvalte rettigheten godt 
• Fastlegene får ikke kompensasjon etter Normaltariffen for tid brukt på pasientreiser  
• Det er utfordrende at det ikke oppnås kontakt med pasientreisekontorene på kvelden og 

i helgene 
• Rekvirentene ønsker ett brukergrensesnitt/system å forholde seg til for alle oppgaver 

relatert til pasientreiser 

3.3. Pasientene 
Aktuelle momenter som er fremkommet i arbeidet:  

• Pasientene har fokus på helhetlige tjenesteforløp som ledd i behandling og vil bruke 
minst mulig tid på reisen 

• Pasientene er opptatt av forutsigbarhet; ønsker god informasjon om selve reisen, 
trygghet for at de kommer frem i tide og at behov for hjelp under reisen ivaretas 

• Pasientene ønsker at dokumentasjonskrav/attestasjon og vurdering av reiser med 
rekvisisjon kan oppbevares og gjenbrukes i systemene   

• Pasientene ønsker mulighet for å påvirke egen reise før avreise og underveis; bestille, 
endre eller avbestille gjennom enkle og brukervennlige løsninger 

• Pasientene ønsker a pasientreisekontorene skal være tilgjengelig på telefon 
 
Virksomhetstall fra 2018 viser at 11 % av pasientene har mer enn 24 rekvisisjoner i året og 
dette utgjør 65 % av rekvisisjonene. 

3.4. Helsetjenesten 
Aktuelle momenter som er fremkommet i arbeidet:  

• Dagens ordning hvor helsesekretærene rekvirerer pasientreise digitalt direkte i 
systemet NISSY er effektiv  
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• Det er viktig å ha en ordning som sikrer kontroll på økonomien og utgifter til 
pasientreiseordningen   

• Det er utfordrende å stramme inn rekvisisjonspraksis i kommunene ettersom det ofte 
ikke er økonomisk incentiver (tredjepartsfinansiering) 

• Det er ofte ikke samsvar mellom henvisningsgrunn fra primær- til spesialisthelsetjeneste 
og pasientens behov for tilrettelagt transport fordi pasienten ofte er henvist for annen 
utredning enn det som ligger til grunn for transportbehov 

3.5. Dagens IKT-systemer 
Aktuelle momenter som fremkom i arbeidet:  

• De fleste reiser med rekvisisjon rekvireres direkte via NISSY basert på attestert 
medisinsk behov for tilrettelagt transport/behov for ledsager 

• Opplysninger om medisinsk behov/ledsagerbehov gjenbrukes ikke i dagens løsning og 
må legges inn på nytt for hver reise 

• Det er varierende integrasjon mellom legenes EPJ og Pasientreiser HFs IKT-systemer 
(NISSY) 

• Det er i dag funksjonalitet på helsenorge.no hvor pasientene kan se sine rekvirerte 
reiser. Denne løsningen er planlagt utvidet til også å gjelde avbestilling, bekreftelse, 
endring og bestilling, ref. vedtatt tiltaksplan «utredning reiser med rekvisisjon» 
(behandlet i møtet mellom de administrerende direktørene i de fire regionale 
helseforetakene (RHF-ene), AD-møtesak 60-2019) 

4. Pågående tiltak 
De administrerende direktørene i RHF-ene har godkjent et fremtidig målbilde for pasientreiser 
med rekvisisjon og aktuelle tiltak for å nå dette (AD-møtesak 100-2018). Pasientreiser HF har 
ansvar for å gjennomføre disse tiltakene sammen med helseforetakene og 
pasientreisekontorene. Brukerne er involvert i dette arbeidet.   

Nedenfor følger illustrasjon av målbildet innen området reiser med rekvisisjon. Gjennomførte 
tiltak er merket i grønt og pågående tiltak er merket med blått. 
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Tiltak som er relevante for å avlaste fastlegene er rammet inn i figuren over: 
  

• Tiltak 1: Videre utvikling av selvbetjening hvor pasienten på sikt får en mer aktiv rolle 
• Tiltak 5b: Rekvisisjonspraksis; vurdere endring i dagens rekvisisjonspraksis  
• Tiltak 2: Brukerstøtte; vurdere en fremtidsrettet brukerstøtte i tråd med utvikling mot 

målbildet 
• Tiltak 4b: Bestilling/attestering i EPJ; behov for tilpasning er avhengig av resultatet fra 

tiltak 5b 

5. Mulige tiltak for å avlaste fastlegene og deres personell 
Tiltakene nedenfor representerer mulige løsninger som kan bidra til å avlaste fastlegene og 
deres personell på kort (innen 2020) og mellomlang sikt (2021 og fremover).   
 
Mange av tiltakene er knyttet til og er gjensidig avhengige. Tiltakene er under gruppert innfor 
hhv 1) rekvisisjonspraksis; 2) utvikling av IKT-løsningene; og 3) andre tiltak.   
 
Det er videre gjort en oppdeling mht. hvilke tiltak som vil være lette å iverksette på kort sikt, 
f.eks. ved mindre tilpasninger i praksis og/eller IKT-systemer, og hvilke som vil kreve koordinert 
innsats over tid, f.eks. tiltak som krever omfattende prosess- og systemutvikling. 
 
Takstsystemet og behandleres godtgjøring innfor pasientreiser behandles ikke i dette arbeidet. 
Det er heller ikke sett på tiltak mtp. eventuelt endring i pasientenes rettigheter og i hvilken grad 
dette ville redusere antall reiser og såldes belastning på ordningen.    
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Prosjektet foreslår at det vurderes i å iverksette tiltak som følger:  
 

Tiltak  Tidsperspektiv  Ansvar  
1) Rekvisisjonspraksis     

 
 
 
 
 
 
 
 
RHF-ene 
(Pasientreiser 
HF og HF med 
ansvar for 
pasientreiser)  

Endre rekvisisjonspraksis slik at fastlegen beskriver 
behov for tilrettelagt transport allerede i første gangs 
henvisning til spesialisthelsetjenesten  
 
Spesialisthelsetjenesten vil kunne håndtere rekvirering av 
reise med bakgrunn i dette og pasientene henvender seg til 
spesialisthelsetjenesten dersom det er spørsmål om 
transport osv. Dette vil føre til mindre belastning for 
fastlegene i disse tilfellene. 
 

2020  

Informasjonskampanje mot rekvirentene for å 
tydeliggjøre ansvar og roller 
 
Tydeliggjøring av faktiske rettigheter vil kunne gjøre det 
lettere for fastlegene å beskrive begrunnelse eller avslå 
ønske om tilrettelagt transport. 
 

2020 

Utrede muligheter og konsekvenser av at pasientene 
selv kan bestille reisen direkte fra transportør og få 
dekket utgiftene via reiser uten rekvisisjon – f.eks. på 
korte reiser innen kommunegrensene 
(kommuneinterne turer)                                        
 
Pasientene vil i større grad kunne bestille reisen selv, legge 
ut for kostnadene og få disse refundert via reiser uten 
rekvisisjon. Fastlegekontorene vil i mindre grad involveres 
i bestilling av reisen. 
 

2021 og 
fremover  

Utrede muligheter og konsekvenser av en modell hvor 
pasientene og/eller pasientreisekontorene har et 
selvstendig eller større ansvar for å bestille 
pasienttransport 
 
Dette er en omfattende omlegging av praksis, men en slik 
ordning vil kunne innebære en avlastning av fastlegene 
mtp. at pasientene og/eller pasientreisekontorene overtar 
mye av både vurdering og administrering av reisene som 
rekvirentene gjør i dag. Pasientene og/eller 
pasientreisekontorene kan f.eks. administrere en slik 
ordning basert på et sett av kriterier – en mulighet er etter 
modell av ordningen i Danmark.   
 

2021 og 
fremover  
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2) Videre utvikling av IKT-løsningene   
Videreutvikle funksjonalitet i dagens rekvirentløsning 
(NISSY) slik at behandlers attestasjon/opplysninger 
kan lagres og gjenbrukes over en gitt periode  
 
Dette vil legge grunnlag for at fastlegene i større grad kan 
ha fokus på attestasjon og avlastes for mye av arbeidet 
med rekvirering og håndtering av reisen. 
                      

2020 RHF-ene 
(Pasientreiser 
HF og HF med 
ansvar for 
pasientreiser)  
 

Utvikle en løsning som innebærer at pasientene kan 
bestille og administrere sine reiser selv 
     
Tiltaket er en videreføring av pågående arbeid, jf. tiltak 1 
«Digital løsning for bestilling av reiser 
(selvbetjeningsløsning)», fra at pasientene allerede kan se 
sine reiser, til at pasientene fra sommeren 2020 vil kunne 
avbestille/bekrefte reiser, til at pasientene i fremtiden kan 
bestille reiser selv.  
 

2021 og 
fremover  
  

 
 
 
RHF-ene 
(Pasientreiser 
HF og HF med 
ansvar for 
pasientreiser)  
og Norsk 
helsenett 

Videreutvikle IKT-løsningene slik at behandler kan 
attestere behov direkte i eget PAS/EPJ-system, for 
eksempel etter modell av «e-resepter» 
 
Dette vil avlaste fastlegene ved at de forholder seg til ett 
system og kan arbeide direkte i sine egne EPJ-løsninger, jfr. 
tiltak 4b «Bestilling / godkjenning i EPJ».  
 

2021 og 
fremover  
 

3) Andre tiltak   
Bedre tilgjengelighet på brukerstøtte fra 
pasientreisekontorene  

        
Tiltaket dreier seg blant annet om åpningstid og 
tilgjengelighet på telefon, jfr. tiltak 2: «Brukerstøtte». 
Denne utredningen er planlagt å starte 2. halvår 2020 og 
tiltakene planlegges implementert våren 2021.  
Det er ulik servicegrad på telefon og åpningstid mellom 
pasientreisekontorene i dag. Økt tilgjengelighet vil kunne 
medføre at pasientene i mindre grad har behov for å 
involvere fastlegene når de ikke kommer i kontakt med 
pasientreisekontorene.  

 

2020-2021 
 

RHF-ene 
(Pasientreiser 
HF og HF med 
ansvar for 
pasientreiser) 

Utrede mulighetene for å slå sammen attestasjon 
/behovsprøvingen med andre tjenester slik at dette 
kan benyttes av flere instanser/ 
saksbehandlingssystemer 
 
Tiltaket vil kunne avlaste fastlegene ved at en attest vil 
være grunnlag for saksbehandling innenfor flere 
tiltak/områder i regi av fylkeskommune/kommunene   
 

2021 og 
fremover  
  

Norsk 
helsenett i 
samarbeid med 
RHF-ene 
(Pasientreiser 
HF og HF med 
ansvar for 
pasientreiser)  
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