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Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, 

oppfølging av styresak 127-2012 

 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 127-2012 Eventuelt som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i 
styremøte, den 31. oktober 2012. Styret fattet følgende vedtak: Styret ber adm. direktør 
om å komme tilbake med en styresak som orienterer om tilbudet på pasienttransporten i 
Nord-Troms, og hvilke retningslinjer som brukes for rekvirering av pasienttransport. 
 
Det ble henvist til et medieoppslag knyttet til en uønsket hendelse hvor en pasient var 
henvist til transport med maxitaxi fra Kvænangen til Tromsø. Dette er en anstrengende 
reise som tur/retur tar ca. 16 timer, og som for denne pasienten ble særdeles 
anstrengende. 
 
Generell kommentar 
Retten til pasientreiser er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 som sier at 
stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet, der helsetjenesten 
kan gis.  Billigste reisemåte med rutegående transportmiddel skal legges til grunn, med 
mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å nytte et dyrere transportmiddel, 
eller det ikke er rutegående transport. 
 
Rett til å få dekket dyrere transportmiddel må være dokumentert av behandler. 
Mangler det rutegående tilbud på strekningen, vil rekvisisjon bli utstedt av 
pasientreisekontoret. 
 
Helse Nord har etablert en felles reisepolitikk som tilsier at det må påregnes ventetid i 
forbindelse med reisen. Det er også fastsatt en norm for reise- og ventetid. Pasienter 
med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem unødig 
belastning.  
 
Transport av pasienter med særlige behov skal gjennomføres slik at hensynet til 
pasientens verdighet og behov for tilpassende sittestillinger ivaretas. Transporten skal 
ha en komfort som ikke påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer 
pasientens helsetilstand.  
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Reisepolitikken er etablert for å sikre forsvarlig og effektiv ressursbruk. De fleste 
pasienter har ikke behov for tilrettelagt transport, men får rekvisisjon på grunn av 
manglende rutegående tilbud. Policyen sikrer at ventetiden ikke blir uforholdsmessig 
lang, og ofte er den kortere enn de som må tilpasse seg rutetidene til fly, båt eller buss.  
 
Det er også mange som har et medisinsk behov som gjør at rutegående tilbud ikke kan 
benyttes, men dette betyr ikke at normal ventetid i henhold til reisepolitikk påfører 
pasienten belastning eller forverre pasientens helsetilstand.  
 
Det er behandlers ansvar å vurdere pasientens helsetilstand og sikre at pasienter som 
har særskilte behov skal få et tilbud som er i tråd med våre grunnleggende verdier om 
kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Det er pasientreisekontorets ansvar å sørge for at innholdet i transporttilbudet er kjent 
hos behandlerne slik at riktig transportmiddel benyttes. Dette er særlig kritisk i faser 
hvor en gjør endringer transporttilbudet. 
 
Ut over dette vises det til reisepolitikk for pasientreiser, se vedlegg. 
 
Forsøksprosjekt Storslett – Tromsø  
Det ble satt i gang et forsøksprosjekt i regi av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
mellom Storslett og Tromsø i oktober 2012.  Målet med dette tilbudet var å øke 
samordning av transport for å redusere drosjekostnader, der det er mulig i henhold til 
bestilling fra ansvarlig behandler.  
 
Dette prosjektet ble gjennomført med bil (maxitaxi) med plass til 9-16 personer.  
Transporttilbudet ble etablert innefor eksisterende avtale med leverandør. Bilen er 
spesialbygd med spesielt brede og gode seter, og hvor ryggen kan legges ned.  
 
Prosjektet ble avsluttet i oktober og er evaluert. Vi viser til vedlagte kortversjon av 
evalueringen (se vedlegg) som er sendt til brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. 
 
Den konkrete hendelsen 
Den aktuelle hendelsen med pasientreisen fra Kvænangen til Tromsø er behandlet av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF på bakgrunn av klage framsatt 30. oktober 2012. 
Vi viser her til svar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF datert 16. november 2012 
(utrykt vedlegg) som har beklaget hendelsen, og der det konkluderes med at det ble gitt 
for dårlig informasjon til legekontorene i forkant av prosjektet. En slik informasjon 
skulle ha gjort behandlerne i stand til å rekvirere riktig transport i henhold til 
pasientens helsetilstand. 
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Konklusjon 
Rammeavtalene som er inngått med leverandørene har som formål både å sikre et riktig 
og økonomisk ressursbesparende tilbud om transport for pasienter uten spesielle 
behov og å sikre et riktig og tilpasset tilbud til pasienter som i henhold til rekvisisjon fra 
behandler må ha spesialtilpasset transport.  
 
Pasientreisekontorene i helseforetakene arbeider løpende med oppfølging av 
leverandører og rekvirenter for å følge opp avtaler og rekvisisjonspraksis som sikrer 
pasienter med spesielle behov tilpasset transport. 
 
 
 
Vedlegg:  Kortversjon; ”Evaluering av forsøksprosjekt Storslett – Tromsø” 

Reisepolitikk for pasientreiser i Helse Nord – datert 01.12.2009  
 
Utrykt vedlegg: Resultat av klagebehandling – brev til pårørende datert 16.11.12 

Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl § 13.1, jf. Fvl § 13.1. 
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FORSØKSPROSJEKT MAXI STORSLETT-TROMSØ OKT.2012 
 

1. Bakgrunn for igangsettelse av prosjektet 
Pasientreiser ved UNN HF har fått i oppdrag av Direktøren å redusere drosjekostnader ved å inngå 

kontrakter med større kjøretøy og foreta maksimal samordning, der det er mulig i henhold til 

bestilling fra ansvarlig behandler. 

Pasientreiser inngikk følgende avtaler i Nord-Troms etter anbudsprosess medio 2011 med 

avtalevarighet på 3 år: 

Transportkategori A – oppdrag som utføres med 1 – 4 personer i bilen  

Transportkategori B – oppdrag som utføres med 5 – 8 personer i bilen 

Transportkategori C – oppdrag som utføres med 9 – 16 personer i bilen 

Transportkategori C ble ikke startet opp ved avtaleinngåelse, da det var behov for nærmere 

utredning i forhold til passasjergrunnlag/ukedager. 

På bakgrunn av interne beregninger og samarbeid med avtalepart på transportkategori C ble det 

vedtatt å starte opp et forsøksprosjekt i oktober 2012 med transport mellom Storslett og Tromsø. 

Analyser av behovet tilsier at vi første halvdel av uken vil benytte transporter i kategori C, mer enn 9 

personer. I andre halvdel av ukene planlegges i størrelse kategori B (5-8 pers) og A (1-4 pers). 

Avtalepart har gått til innkjøp av en spesiallaget maxitaxi med utvidet komfort for kategori C. 

2. Praktisk gjennomføring  
Kategori C ble benyttet på 10 turer fra Storslett til Tromsø og 7 turer fra Tromsø til Storslett i løpet av 

4 uker i oktober 2012. Øvrige dager ble det benyttet kategori A og B som før.  Pasientreiser hadde et 

utvidet samarbeid med behandlere ift tilpassing av timeavtaler i henhold til ruteoppsettet. Ved 

bestillinger hvor det var angitt spesielle medisinske forhold ble behandler oppringt ift avklaring om 

pasienten kunne benytte maxitaxi eller om det var spesielle forhold som gjorde at pasient måtte ha   

vanlig drosje og dette ble hensyntatt.  

3. Tilbakemeldinger                                                                                                       

3.1 Positive  
 God tilbakemelding fra de fleste pasienter, komforten er like bra/bedre enn i en vanlig 

personbil. 

 God kommunikasjon med behandlere ift endring av time der det var mulig. 

 Legekontor/behandlere som har fått informasjon om prosjektet er positivt innstilt til bruk av 

maxitaxi dersom kvalitet/komfort er bra. 

3.2 Negative  
 Pasienter som hadde fått time sent på dagen ble henvist til å følge oppsatt transport 06.00 

fra Nordreisa. 

 Lang reise, mye venting.   

 Ikke spisepause og mulighet for toalettbesøk 

 Bytte fra liten til større bil – høyere innstigning 

 Informasjon til behandler har vært mangelfull 
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FORSØKSPROSJEKT MAXI STORSLETT-TROMSØ OKT.2012 
 

4. Evaluering/Konklusjon 
4.1 Informasjon til behandlere/avtaleparter                                                                             

Legekontorene i Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen ble besøkt under prosjektperioden, hvilket bidro 

til oppklaring av uklarheter. Avtalepart som har tilkjøring og ringer opp pasienten dagen før for å 

opplyse om hentetidspunkt må opplyse om evt. skifte av transportmiddel for å sikre at pasienten er 

informert på forhånd. 

I etterkant ser vi at det burde vært bedre informasjon til behandlere i forkant av bruk av maxitaxi. 

God informasjon om storbilens seter, komfort, plass til rullestol/gåstol etc., er vesentlig for at 

behandler kan foreta riktig vurdering ift type transportmiddel som er riktig for den enkelte pasient. 

God kvalitet på kjøretøyet er avgjørende for pasientens opplevelse av reisen. 

 

4.2 Tilbakemelding fra pasienter/ledsagere 

Behov for toalettbesøk skal ivaretas under transporten, sjåfør og pasient/ledsager må kommunisere 

bedre om behovet for stopp underveis. Spisepause dekkes ikke iht Syketransportforskriften. UNN har 

eget hvile-/stille rom der pasienter kan hvile ved behov, dette bør det informeres bedre om. 

Mulighet for ekstra trappetrinn ved påstigning bør vurderes. Transporten bør tilpasses bedre iht til 

pasientens timer for å minimere ventetid. 

 

4.3 Lang reise til/fra behandler 

Sammenligner vi denne transporten kontra det å bruke ”vanlig” taxi på denne strekningen, så vil ikke 

reisetid være vesentlig forskjellig.  I de fleste tilfeller samordnes alle taxireiser fra Nord Troms til 

Tromsø, noe som gjør at pasientene må forvente litt ventetid før/etter behandling.  Skal man unngå 

noe ventetid, er det rekvirenten som har ansvaret for å gi Pasientreiser beskjed om at pasienten ikke 

kan vente så lenge før/etter behandling. For å korte ned den lange reisetiden fra Nord-Troms er bruk 

av fly fra Sørkjosen også et alternativ ved reise til Tromsø. 

 

 

 

 

 

Marit Gonsholt 

avdelingsleder Pasientreiser UNN HF 

 

 
 

5. Bilder 
Bilder av Mercedes Sprinter 2012 modell brukt i prosjektet, vedlagt bilde av komfortstolene som er 

brukt i denne bilen. 
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Reisepolitikk for pasientreiser i Helse Nord 
 

Pasienten har rett til å få dekket nødvendige utgifter når han/hun må reise i forbindelse med 

undersøkelse og behandling. 

 

Generelt 

 Hovedregel er at billigste reisemåte med rutegående transport til nærmeste 

behandlingssted dekkes.  

 Ventetid må påregnes i forbindelse med reisen. Selv om bruk av rutegående tilbud 

medfører ventetid, gir ikke dette rett til annen, dyrere transport. Når det ikke finnes 

rutegående alternativ, og pasienten ikke kan bruke egen bil, kan Pasientreiser rekvirere 

annen transport. Pasientreiser skal også skrive ut rekvisisjon på reise med fly, der det må 

brukes. 

 Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere transportmiddel, kan 

lege/helsepersonell med rekvisisjonsrett skrive ut rekvisisjon. For eksempel har pasienter 

krav på annen transport (drosje/turvogn) når de har store bevegelsesvansker eller betydelig 

redusert orienteringsevne, og ikke kan ta rutegående transport. 

 

Bestilling fly/drosje/turvogn 

 Flyreise skal bestilles snarest etter mottak av innkallingsbrev på telefon 05515. 

 Det skal velges et reisealternativ som tar høyde for noe forsinkelse i behandlingen. 

 Rimeligste reisealternativ med fly skal velges, men det må tas hensyn til den totale reisen, 

både med hensyn til kostnad og reisetid. 

 Drosje/turvogn må bestilles elektronisk innen kl. 13.00 siste hverdag før avreise, med 

unntak av øyeblikkelig hjelp turer. 

 

Norm for reisetid og ventetid 

Når pasienten har behov for rekvisisjon til dyrere transportmiddel (drosje/turvogn) av 

helsemessige årsaker gjelder følgende normer for ventetid: 

 For reiser som varer 45 minutter eller mindre aksepteres at pasienten får en ventetid før og 

etter behandling på inntil 45 minutter. 

 For reiser som varer ut over 45 minutter aksepteres inntil 2 - 3 timer ventetid på 

behandlingsstedet, i for- og etterkant av behandling. 

 For samkjørte reiser aksepteres som hovedregel at reisetiden kan forlenges med inntil 1 

time, men forlengelsen skal ikke alene overstige reisetiden ved direkte transport. 

 Reisetid beregnes fra det sted første passasjer tas opp og frem til bestemmelsesstedet. 

 Pasienter med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem unødig 

belastning. 

 Transport av pasienter med særlige behov skal gjennomføres slik at hensynet til 

pasientens verdighet og behov for tilpassende sittestillinger ivaretas. Transporten skal ha 

en komfort som ikke påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer pasientens 

helsetilstand. 

 Normene for reisetid og ventetid før og etter behandling kan justeres av helseforetaket 

dersom konkrete lokale/geografiske behov tilsier det. 
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-------------------- 

 

Dekning av pasientreiser er en rettighet regulert i Pasientrettighetsloven § 2 – 6 og 

Spesialisthelsetjenesteloven § 5 – 5 og Syketransportforskriften, FOR 2008-07-04 nr 788 

 

 

Godkjent av avd. direktør Paul M. Strand 

 

  

Helse Nord RHF 

1. desember 2009 

 

 

 

Vedlegg:  Reisepolitikk Helse Nords flyplasser 
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