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Bakgrunn/sammendrag 
I styresak 100-2009 Budsjett 2010 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål, vedtakets punkt 
2, ber styret adm. direktør om å komme tilbake med en analyse av økte kostnader i 
forbindelse med overtakelse av enkeltoppgjør pasientreiser. I tillegg til redegjørelse for 
kostnader med prosjekt og drift, gis også en kort redegjørelse for status saksbehandlingstid. 
 
I tidligere styresaker, blant annet styresak 116-2009/5 Status overtakelse av oppgaver fra 
NAV innen pasientreiser og status krav til elektronisk rapportering av egenandeler til Helfo 
er det orientert om overtakelse av oppgaver innen pasientreiser fra NAV. Sluttrapport fra 
prosjektet er utarbeidet og behandlet i nasjonal styringsgruppe i møte, den 10. februar 2010. 
Regional styringsgruppe hadde sitt avsluttende møte, den 11. februar 2010 hvor sluttrapport 
for det regionale prosjektet ble behandlet. 
 
Prosjektet er nå formelt avsluttet, og ivaretakelse av enkeltoppgjør er overført 
linjeorganisasjonene i helseforetakene. Det er opprettet et nasjonalt selskap eid av de fire 
RHF-ene (Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS) som er helseforetakenes 
underleverandør av enkelttjenester knyttet til enkeltoppgjør. Herunder er de mest sentrale 
leveransene: 
- postmottak 
- digitalisering og elektronisk distribusjon av reiseregninger 
- utbetaling og utsending av vedtaksbrev etter at helseforetakene har fattet vedtak 
- administrasjon av felles nasjonal webside (pasientreiser.no) 
- systemeierskap og forvaltning av felles IKT-systemer innen pasientreiser 
- utarbeiding og distribusjon av nasjonalt informasjonsmateriell, reiseregningsskjema og 

rekvisisjoner 
- regelverk og opplæring 
 
Det vil bli etablert en SLA-avtale (service level agreement) som regulerer hvilke tjenester som 
skal leveres, og hvilke krav som stilles til disse leveransene. Dette arbeidet er i gang, og 
forventes å avsluttes i februar 2010. 
 
Kostnader med tidligere organisering 
Fra overtakelse av ansvar for pasientreiser, den 1. januar 2004 til og med 2009 har 
helseregionene kjøpt tjenester hos NAV innenfor pasientreiser på følgende tre områder: 
- behandling av pasientens krav om refusjon av kostnader ved reiser til undersøkelser og 

behandling 
- reiseplanlegging, herunder utsteding av rekvisisjon på fly og drosje der det ikke er 

rutegående alternativer eller pasienten kan kjøre egen bil 
- generell informasjon til pasienter om rettigheter og annet knyttet til pasientreiser 



 
 
For dette har helseregionene betalt en årlig godtgjørelse. I 2008 utgjorde dette beløpet vel 130 
mill kroner på landsbasis, hvorav Helse Nords andel var ca 29,6 mill kroner. I 2009 ble 
beløpet redusert noe, da helseforetakene overtok oppgavene gradvis i løpet av høsten, og 
NAV tilsvarende fikk reduserte oppgaver. Med utgangspunkt i 2008-nivå, justert for pris- og 
lønnsvekst, er sammenlignbart kostnadsnivå for ivaretakelse av disse oppgavene 136 mill 
kroner på landsbasis, og ca 31 mill kroner for Helse Nord. 
 
Beløpets størrelse ble fastsatt i statsbudsjettet, da helseregionene overtok ansvar for 
pasientreiser i 2004. Dette er basert på daværende Rikstrygdeverkets opplysninger om at det 
ble brukt 186 årsverk til disse oppgavene ved lokale NAV-kontor. I tillegg kom årsverk 
knyttet til ledelse, IKT, regnskap, jus, støttefunksjoner m. m. lokalt, fylkesvis og nasjonalt. 
Disse ble ikke spesifisert. Kostnader til slike støttefunksjoner skal ha vært innkalkulert i 
beløpet som helseregionene har betalt for tjenesten, uten at dette kan etterprøves fullstendig. 
 
Planer i forprosjekt med hensyn til bemanningsbehov 
I 2007 gjennomførte de fire helseregionene et felles forprosjekt, hvor det ble utredet og 
besluttet hvordan helseregionene ønsket å løse disse oppgavene i egen regi. Helse- og 
omsorgsdepartementet ga tilslutning til planen, og helseregionene ble i foretaksmøte gitt i 
oppdrag å forberede overtakelsen slik forprosjektet konkluderte. Departementet ga samtidig 
RHF-ene i oppdrag å forberede overtakelsen sammen i et nasjonalt prosjekt, som Helse Sør-
Øst RHF ble prosjekteier for. 
 
I forprosjektet ble det lagt til grunn følgende: 
- Saksbehandlingen bør effektiviseres, når den samles på noen få saksbehandlingsenheter i 

stedet for 4-500 lokale NAV-kontor. 
- Det ble satt et mål for effektivisering på 12 %, målt i antall årsverk for saksbehandlere. 

Dvs. 164 årsverk, 22 færre enn hva som ble oppgitt brukt hos NAV. 
- 164 årsverk ble anslått fordelt slik mellom helseforetakene og nasjonalt selskap 

o 118 årsverk ved helseforetakene (108 årsverk til saksbehandling og 10 årsverk til 
informasjonsoppgaver) 

o 46 årsverk ved nasjonalt selskap (42 årsverk til mottak, kvalitetssikring og 
digitalisering av krav fra pasienter og 4 årsverk til oppgaver knyttet til utbetaling av 
krav) 

- Videre ble det planlagt at det skulle etableres åtte årsverk ved det nasjonale selskapet for å 
ivareta noen felles koordineringsoppgaver (støttefunksjoner). Disse ble forutsatt fordelt 
slik: 
o én daglig leder for selskapet 
o to årsverk til systemeier/IKT-ansvar 
o to årsverk til informasjonsoppgaver (www.pasientreiser.no og felles 

informasjonsmateriell etc.) 
o to årsverk til regelverksforvaltning og juridisk bistand til saksbehandlingsenhetene 
o ett årsverk for utvikling av felles strategier og metodikk for internkontroll  

 
Totalt ble det i forprosjektet i 2007 anslått et behov for 172 årsverk samlet, hvorav 54 ved 
nasjonalt selskap. Med utgangspunkt i hvordan kostnader til kjøp av tjenester fra NAV var 
fordelt regionene i mellom, ble Helse Nords andel anslått til 25 årsverk (22,7 %). Tilsvarende 
25 årsverk i Helse Vest og Helse Midt-Norge samt 33 årsverk i Helse Sør Øst. I tillegg 
kommer ti årsverk til informasjonsoppgaver som ikke ble fordelt mellom regionene i 
forprosjektrapporten, men som kan anslås til ¼ per region. 
 
Det er her viktig å påpeke at disse forventningene ble satt uten at det ble foretatt noen analyser 
av faktisk behov og effektiviseringspotensiale. 

http://www.pasientreiser.no/�


 
 
Planer i prosjektfasen mht bemanningsbehov 
I prosjektfasen 2008/2009 ble det gjennomført analyser og beregninger av bemanningsbehov 
basert på oppgitt antall saker fra NAV per år. Det ble beregnet tidsestimat per sak, og det ble 
foretatt benchmarkanalyser mot sammenlignbare virksomheter. Tilsvarende ble gjort for 
reiseplanlegging og informasjon til pasienter og brukere. 
 
Beregningene viste at bemanningsbehovet var noe annerledes fordelt på regionene enn hva 
som har vært lagt til grunn for betaling til NAV. Helse Nords andel av bemanningsbehovet 
ble vurdert til å utgjøre om lag 31 % av samlet årsverksbehov i de fire regionene, mot 22,7 % 
av andel fakturert fra NAV. 31 % samsvarer med Helse Nords andel av samlede 
pasientreiseutgifter og kan være realistisk. Det betyr imidlertid at vår regions kostnader fra 
2010 vil være høyere enn hva regionen er kompensert for gjennom statsbudsjettet til dette 
formålet (og tilsvarende hva vi har betalt frem til 2009).  
 
Videre ble bemanningsbehovet ved helseforetakene beregnet til 142,5 årsverk, mot forutsatt 
118 i forprosjektet, dvs. samlet ca 25 flere årsverk. Det var spesielt oppgaver med informasjon 
til pasienter og brukere som ble beregnet høyere enn tidligere forutsatt. Denne 
behovsvurderingen ble basert på kartlegginger ved et stort antall NAV-kontorer. For Helse 
Nord ble det beregnet et forsiktig anslag for ni årsverk til informasjon, mot forutsatt 2,5 i 
forprosjektet. Videre kom et behov for ledelse/støttefunksjoner ved de lokale 
saksbehandlingsenhetene med totalt 11 årsverk nasjonalt hvorav fire i Helse Nord. 
 
For Helse Nord innebærer dette et beregnet behov for om lag 45 årsverk sammenstilt med 
forprosjektets anslag om 27,5 årsverk. Av økningen med 17,5 årsverk er 12,5 relatert til 
beregnet annen regional fordeling enn hva en la til grunn i forprosjektet (31 % av totalt behov 
i stedet for 22,7 %). Av økningen for øvrig på fem årsverk, er fire til ledelse/støttefunksjoner 
ved helseforetakene, som ikke var inkludert i forprosjektets og NAV’s tall. 
 
Ved nasjonal enhet ble det videre beregnet et behov for 58,5 årsverk, som senere er oppjustert 
til 62 årsverk sammenstilt med forprosjektets behovsvurdering på 54 årsverk. Her er behovet 
for antall årsverk til kjerneprosessene vurdert rimelig rett i forprosjektet. Økningen i forhold 
til forprosjektet er flere stillinger til samordningstjenester og støttefunksjoner. I forprosjektet 
ble dette fastsatt til åtte årsverk, mens status er om lag ti høyere til disse støtte- og 
samordningsoppgavene. 
 
Økte kostnader 2009 
Overføring av oppgavene fra NAV til helseregionene er en omfattende og kompleks 
omstrukturering av statlig virksomhet med betydelig omlegging av rutiner og endring av 
befolkningens etablerte praksis. Dette er en overføring av forvaltningsoppgaver fra en statlig 
forvaltningsorganisasjon til helseforetakene som i utgangspunktet ikke er en 
forvaltningsorganisasjon. Kompleksiteten har krevd et omfattende prosjektarbeid, både med 
hensyn til utvikling av IKT-løsninger, rutineendringer, rekruttering og opplæring, 
informasjonsarbeid m. m. 
 
Helse Nord budsjetterte i 2009 med prosjektkostnader i samsvar med vedtatt nasjonalt 
prosjektbudsjett oktober 2008. Prosjektkostnader inkludert drift av nye enheter høsten 2009, 
fratrukket redusert betaling for tjenester hos NAV, utgjorde om lag 17 mill kr. Dette er 
merkostnader for Helse Nord i 2009 utover hva vi ville ha betalt NAV ved fortsatt fullt kjøp 
av tjenester dette året.  



 
 
Kostnadene i 2009 har samlet vært innenfor Helse Nords budsjetterte beløp. Kostnadene i 
regionalt prosjekt har vært noe lavere enn budsjettert, drift av saksbehandlingsenheter i 
helseforetakene har vært som forutsatt, mens drift av nasjonal enhet og nasjonalt prosjekt er 
noe høyere enn forutsatt. Det siste som følge av at prosjektet ble utvidet med ansvar for å 
forberede elektronisk egenandelsrapportering fra pasientreiser (innføring av elektronisk 
frikort). Et revidert budsjett for prosjektet ble godkjent av de fire administrerende direktørene 
i mai 2009, og prosjektkostnadene samlet ser ut til å holde seg innenfor disse reviderte 
rammene. 
 
Økte kostnader 2010 
Samlet sett vil Helse Nords kostnader i 2010 være om lag 15 mill kroner høyere enn hva som 
er betalt til NAV. Adm. direktør vurderer at dette har ulike årsaker: 
- Bemanningsbehovet er beregnet høyere enn hva NAV har opplyst er brukt. 
- Bemanningsbehovet er annerledes fordelt mellom regioner enn hva NAV har opplyst er 

brukt, der Helse Nords andel er økt fra 22,7 % til 31 %. 
- Det er opprettet et større antall årsverk til samordnings- og støtteoppgaver ved nasjonalt 

selskap enn hva som lå til grunn i forprosjektet (om lag ti årsverk). 
- Kostnader og årsverk til ledelse og støttefunksjoner i NAV lokalt, fylke og nasjonalt er 

sannsynlig undervurdert i tall fra NAV. Dette betyr at evt. midler til dekning av slike 
kostnader ligger igjen i denne etaten. 

- Dette gjelder for eksempel: 
o kostnader til lokaler og infrastruktur 
o anskaffelse, drift, utvikling og avskrivninger av IKT hardware og software 
o kostnader til web-sider og utvikling/trykking/distribusjon av informasjonsmateriell, 

reiseregninger og rekvisisjoner 
o økonomisystem og kostnader til utbetalinger 
o juridisk og annet støttepersonell 
o internkontroll med mer 

- Betydelige kostnader knyttet til utvikling, anskaffelse og vedlikehold av 
saksbehandlingssystem.  

 
Dette er en situasjon som ikke kan/bør vedvare, men som i en oppstartfase vanskelig kan 
gjøres noe med uten at dette går ut over tilbud til pasienter og brukere av pasientreisetjenester. 
Adm. direktør vil ha høyt fokus på langsiktig tilpasning av kostnadsnivået, samt på uttak av 
mulige positive effekter ved at helseforetakene nå har fullt ansvar med tilhørende oversikt på 
dette området. 
 
Det er for tidlig å anslå hvilken effekt omorganiseringen av tjenesten vil gi på kostnader ved 
tjenesten (reisekostnader). Saksmengden som kommer inn er høyere enn tidligere forutsatt så 
langt. En forklaring kan være at informasjon om omleggingen har nådd ut til befolkningen, og 
at flere er blitt oppmerksom på sine rettigheter. Dersom dette er tilfelle vil flere få dekt de 
kostnader de har hatt samtidig som pasientreisekostnadene i regionen øker. En annen 
forklaring kan være at befolkningen har endret adferdsmønster i forhold til hvordan de leverer 
inn krav og sender inn fortløpende nå, mens det tidligere ble samlet opp, når fysisk oppmøte 
var nødvendig for å fremme krav etc.  
 
Tiltak 
I en periode hvor saksbehandlingstiden ikke er akseptabel, og enhetene ennå er i en 
etableringsfase, må bemanning til kjerneoppgavene opprettholdes, slik at krav til forsvarlig 
saksbehandling sikres. Samtidig må det være fokus på forhold som kan effektivisere 
saksbehandlingen, spesielt knyttet til: 



 
 
- Funksjonalitet til IKT-system 
- Intern organisering og utvikling av saksbehandlingsenhetene  
- Fokus på kjernevirksomheten som er mottak, digitalisering, saksbehandling og utbetaling 

av krav samt reiseplanlegging og informasjon til pasient 
- Redusere kostnader og bemanning på andre områder enn kjernevirksomheten, noe som i 

hovedsak vil innebære reduksjon av kostnads- og bemanningsnivå ved nasjonal enhet 
- Langsiktig påvirkningsarbeid for å forenkle regelverket innen pasientreiser. 

Helseregionene har i flere år etterspurt forenklinger i forskrift om pasientreiser, da dagens 
forskrift krever høy bemanning for å behandle og kontrollere krav. Ønsket er 
sjablongsmessige regler for dekning av reiseutgifter for de som reiser med rutegående 
transportmiddel eller bruker egen bil. 

- Redusere reisekostnader ved bedre oppfølging av reisepolicy, korrigere evt tidligere 
feilpraktisering av regelverket, større fokus på bruk av rutegående transportmiddel og 
egen bil m. m. 

 
Orientering om status saksbehandlingstid 
De første måneder etter oppstart av første saksbehandlingsenhet (Orkdal 1. september 2009), 
viste at planlegging av oppgaven var godt utført, og oppstarten gikk som forutsatt. I 
desember, når samtlige saksbehandlingsenheter var startet opp, og daglig saksinngang nærmet 
seg et normalnivå, oppsto en situasjon med voksende saksbehandlingskø og problemer med 
IKT-system. Saksbehandlingstiden er per dato vesentlig lengre enn målsetting om rask 
behandling, og det er også problemer med overholdelse av forvaltningslovens bestemmelser 
om saksbehandlingstid. 
 
Dette forholdet har ulike årsaker: 
1. Saksbehandlingsenhetene er fremdeles i en etableringsfase, og effektiviteten er ikke 

kommet opp på forutsatt nivå per saksbehandler. 
2. Saksmengden er større enn opplyst fra NAV. I desember var saksinngangen nesten 

dobbelt så stor som forutsatt. Det er for tidlig å fastslå om dette er en permanent situasjon, 
eller om saksmengden er mer ujevnt fordelt over året enn tidligere antatt. Det kan være at 
saksmengden er underrapportert fra NAV, eller at det brede informasjonsarbeidet som er 
gjennomført i forbindelse med overtakelse av oppgaven har medført at flere er kjent med 
rettighetene sine. Omlegging fra krav til oppmøte til at pasient nå skal sende krav per post, 
kan også ha medført at flere nå benytter seg av rettigheten til å få dekt kostnader ved reise. 

3. Kapasitets- og andre problemer i IKT-systemet har medført at saker blir liggende i 
systemet og ikke overført helseforetakenes saksbehandlingsenheter. Dette er nå en veldig 
kritisk situasjon som det arbeides intenst med å løse. Dette har medført at det periodevis 
har tatt flere uker fra saken fysisk er mottatt ved Helseforetakenes senter for pasientreiser 
til den er overført helseforetakene for saksbehandling.  

4. Tilfeller av kapasitetsproblemer for skanning av krav i nasjonalt selskap har, sammen med 
punkt 3 over, medført at saker tidvis har kommet i bulker over til våre 
saksbehandlingsenheter. Dette har for noen av enhetene gitt som resultat tidvis ledig 
kapasitet, og tidvis stort behov for bruk av overtid for å ta unna. 

5. Forholdene over har resultert i en betydelig økt telefonmengde til helseforetakene, og 
saksbehandlere har måtte bruke mye av sin tid på å besvare spørsmål om når pengene vil 
bli utbetalt. Dette har forlenget saksbehandlingen ytterligere.  

 
I Helse Nord er det i dag noe langt etterslep ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
akseptabelt etterslep ved Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, og tidvis ledig 
saksbehandlingskapasitet ved Helse Finnmark HF. I nasjonalt selskap ligger et betydelig 
antall saker som ikke er overført helseforetakene for saksbehandling. Fordelingen av disse er 
ikke kjent, men det antas at det vil være behov for ekstra innsats (økt bemanning/overtid) for å 
betjene disse sakene når de blir overført ved alle våre helseforetak. 



 
  
Det gjøres et betydelig arbeid for å rette på disse forholdene. Det viktigste er å få IKT-
systemene til å fungere som forutsatt slik at saker raskt overføres til helseforetakene i den 
rekkefølge de kommer inn. Normalt skal dette skje én til to dager etter mottak. Når 
helseforetakene får sakene inn i den orden de er mottatt i postmottaket, vil telefonmengden fra 
pasienter med gamle krav reduseres, og tid til saksbehandling øke. Videre legger Helse Nord 
til grunn i sin kommunikasjon med nasjonalt selskap at de har oppmerksomheten rettet mot 
kjerneoppgavene som er mottak og digitalisering av krav fra pasienter. 
 
Funksjonelle forbedringer i saksbehandlingssystemet for å effektivisere saksbehandlingen er 
et annet område som kan bedre effektiviteten. Helse Nord bidrar inn i dette arbeidet gjennom 
deltakelse i funksjonelle arbeidsgrupper og systemeierforum. 
 
Helseforetakene må kontinuerlig arbeide for å få økt effektivitet i saksbehandlingen. Dette 
kan skje gjennom skjerming av saksbehandlere fra telefonhenvendelser, effektiv organisering 
av arbeidet og gode arbeidsprosesser, øke antall ansatte/bruk av overtid i en overgangsfase, 
samarbeid på tvers av saksbehandlingsenheter med mer.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre nødvendige tiltak for å få bedret effektiviteten, 

slik at saksbehandlingstiden reduseres. 
 
2. Styret ber adm. direktør arbeide for en langsiktig tilpasning av kostnadsnivået. 
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 


