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Formål 
Helse Nord RHF gjennomførte våren 2013 åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av 
landeveistransport for pasientreiser i Helse Nord.  Denne saken har som formål å 
orientere styret i Helse Nord RHF om resultatet av og status for anskaffelsen, jf. styrets 
vedtak i styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av 
styresak 161-2012, vedtakets punkt 5 – som følger: Styret ber adm. direktør legge frem 
orientering om resultatet av denne anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennomført. 

Kort om selve prosessen i anskaffelsen 
Anskaffelsens bakgrunn er at pasient og eventuell ledsager har rett til dekning av 
nødvendige utgifter til reise til og fra undersøkelse/behandling i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. Retten 
reguleres i syketransportforskriften, FOR 2008-07-04 nr 788. 
 
Pasienter som enten av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivt 
tilbud ikke kan benytte rutegående transport vil få rekvisisjon på reise. Det er disse 
reisene denne anskaffelsen omfatter. 
 
Anskaffelsesprosessen ble gjennomført regi av RHF-et, og avtalene inngås av HF-ene.  
 
Etter at konkurransen ble kunngjort ble det sendt ut pressemelding og avholdt fire 
tilbudskonkurranser – en konferanse for hvert HF, henholdsvis Alta, Tromsø, Gravdal og 
Mosjøen.   
 
Resultat og status 
Etter tilbudsfristen 12. mars 2013 ble det tildelt kontrakter i 16 av 18 avtaleområder i 
Helse Finnmark HF, 8 av 17 områder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 2 av 11 
områder i Nordlandssykehuset HF og 2 av 11 områder i Helgelandssykehuset HF.  I 
områdene der kontrakt ikke ble tildelt, ble den åpne anbudskonkurransen avlyst på 
grunn av manglende konkurranse og/eller for høye priser. I noen områder forelå det 
heller ingen tilbud.  
 
Aktuelle tilbydere ble etter dette invitert til konkurranse med forhandlinger for de 
aktuelle områdene. Det ble samtidig med denne invitasjonen sendt ut pressemelding. 
Status for gjennomføringen av konkurransen er gjengitt i vedlagte oversikt pr. HF.  
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Avtaleområdene tilsvarer i de fleste tilfeller kommuneinndelingen. 
 
Adm. direktørs vurdering 
I de fleste av Helse Finnmark HFs og i en god del av Universitetssykehuset Nord-Norge 
HFs områder oppnådde vi avtaler med akseptable priser og kvalitet i den åpne 
konkurransen.  Etter konkurranse med forhandlinger har vi fått på plass flere avtaler 
også for Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  Prisene ligger i samme 
størrelsesorden som ”ordinær drosjetakst”, der det er inngått avtale. Tilleggsverdien 
med en inngått avtale ligger i at det er fastlagte rutiner for bestilling, oppgjørsordning, 
trafikkstyring og kapasitetsutnyttelse/samordning av transporter. 
 
Som følge av manglende konkurranse, opplever vi i at vi i flere områder enten ikke 
mottar tilbud eller får tilbud med uakseptabelt høye priser. Manglende eller kun ett 
tilbud med uakseptable priser resulterer i avlyste konkurranser og/eller videreføring 
av prosessen som konkurranser med forhandling, som heller ikke nødvendigvis 
resulterer i kontraktsinngåelse.  
 
For de områder som det i denne omgang ikke lyktes å oppnå avtaler for, er ny 
konkurranse kunngjort for Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF med tilbudsfrist 2. september 2013. Basert på erfaringer fra 
vårens konkurranse er prismodellen endret og konkurransegrunnlaget tilpasset lokale 
behov og marked bedre. For øvrig er konkurransen lagt opp i henhold til strategien som 
styret ga sin tilslutning til i styremøtet 9. januar 2013, jf. styresak 2-2013. For 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil det bli kunngjort ny konkurranse i aktuelle 
områder i løpet av høsten. 
 
 
 
Vedlegg:  Status for anskaffelse av pasientreiser landeveis transport pr 27. juni 2013  
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Vedlegg – Status for anskaffelse av pasientreiser landeveis transport pr 27. juni 
2013 
 
 
Helse Finnmark HF: 
Avtaleområde Status 

Alta Tildelt 

Berlevåg Tildelt 

Båtsfjord Tildelt 

Gamvik Tildelt 

Hammerfest Tildelt 

Kautokeino Tildelt  

Kvalsund Tildelt kategori 2. Ny konkurranse i kategori 1  

Måsøy Tildelt 

Nesseby Tildelt 

Nordkapp Tildelt kategori 2. Ny konkurranse i kategori 1 

Porsanger Tildelt kategori 1.  

Sør-Varanger Tildelt 

Tana Tildelt 

Vadsø Tildelt 

Vardø Tildelt 

Lebesby Tildelt 

Hasvik Forhandlinger pågår 

Loppa Forhandlinger pågår 

 
 
UNN HF: 
Avtaleområde Status 

Kvænangen Tildelt 

Skjervøy Tildelt 

Kåfjord Tildelt 

Ullsfjord/Laksvatn Tildelt 

Senja Nord Avlyst 
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Senja Sør Avlyst 

Lavangen Forhandlinger pågår 

Kvaløya sør Tildelt 

Kvaløya nordvest Tildelt 

Tromsø Tildelt 

Lødingen Tildelt etter forhandlinger 

Tjeldsund vest Tildelt etter forhandlinger 

Tjeldsund øst Tildelt etter forhandlinger 

Evenes Tildelt  etter forhandlinger - innsigelse 

Narvik Tildelt klasse A Forhandlinger klasse B og D pågår 

Ballangen Avlyst – ny konkurranse 

Tysfjord Øst Tildelt  

 
 
Nordlandssykehuset HF 
Avtaleområde Status 

Moskenes Tildelt etter forhandlinger 

Flakstad Tildelt etter forhandlinger 

Vestvågøy Tildelt kategori 2 etter forhandlinger – ny konkurranse 
kategori 1 

Vågan Tildelt kategori 2 - ny konkurranse kategori 1 

Hadsel Tildelt Hadsel Innland etter forhandlinger – ny 
konkurranse kategori 1 Hadsel forøvrig 

Bø Tildelt kategori 2 etter forhandlinger – ny konkurranse 
kategori 1 

Øksnes Tildelt kategori 2 etter forhandlinger – ny konkurranse 
kategori 1 

Sortland Tildelt kategori 2 etter forhandlinger – ny konkurranse 
kategori 1 

Andøy Tildelt kategori 2 etter forhandlinger – ny konkurranse 
kategori 1 

Fauske Tildelt kategori 2 etter forhandlinger  

Saltdal Tildelt 
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Helgelandssykehuset HF 
Avtaleområde Status 

Alstahaug  Tildelt 

Brønnøy Ny konkurranse kategori 1 

Vevelstad  Tildelt 

Vefsn  Ny konkurranse kategori 1 og 2 

Lurøy – fastland 
(+Øresvik)  Ny konkurranse kategori 1 og 2 

Rødøy fastland (-
Øresvik)  Ny konkurranse kategori 1 og 2 

Nesna  Ny konkurranse kategori 1 og 2 

Hemnes  Ny konkurranse kategori 1 og 2 

Sømna  Tildelt 

Herøy Ny konkurranse kategori 1 og 2  

 
 
 
Kategori 1: Kjøring internt i kommune 
Kategori 2: Kommunekryssende 
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