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Formål 
Helse Nord har en regional reisepolicy som er utviklet i samarbeid mellom RHF-et og 
HF-ene.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser 
landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012 i styremøte, den 9. januar 
2013. Styret vedtok følgende i punkt 3: Styret ber videre om at reisepolitikken for 
pasientreiser av 1. desember 2009 gjennomgås og evalueres. Styresak om ny reisepolitikk 
for pasientreiser legges frem for styrets behandling senest høsten 2013. 
 
Helse Nords utgangspunkt for denne evalueringen er spørsmålet om hvordan dagens 
reisepolicy følges og ivaretar behovene til pasienter med særskilte behov for tilrettelagt 
transport. 
 
Evalueringen er gjennomført av Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene ved 
pasientreiselederne. 
 
Følgende er involvert og rådspurt underveis: 
- Regionalt brukerutvalg (RBU) 
- Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark 
- Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
 
I tillegg har vi gått gjennom og vurdert spørreundersøkelsen blant rekvirenter og 
bruker som ble gjennomført som en del av prosjekt kontinuerlig forbedring på 
pasientreiseområdet i Helse Nord og sett nærmere på medieklipp i perioden juni 2012 
til juni 2013. 
 
Internrevisjonen har revidert pasientreiseområdet nasjonalt i perioden fra 2012 til 
2013. Det som konkret ble revidert var prosessene og samspillet mellom HF-ene 
(helseforetakene) ved pasientreisekontorene, Pasientreiser ANS og de ulike RHF-ene 
(regionale helseforetakene). Det er denne revisjonsrapporten det henvises til i 
evalueringen.   
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Brukermedvirkning 
Det er avholdt eget dialogmøte med Regionalt brukerutvalg for innspill og synspunkter 
til arbeidet med reisepolicyen. I tillegg er det avholdt felles møte med lederne av 
helseforetakenes brukerutvalg og Regionalt brukerutvalg for en gjennomgang av 
evalueringen, den 13. november 2013.  
 
Evaluering av reisepolicy – ivaretakelse av pasienter med særskilt behov for tilrettelagt 
transport ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. 
november 2013, jf. RBU-sak 63-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen av Helse 

Nords regionale reisepolicy til orientering. RBU fremhever at også erfaringer fra 
pårørende er et viktig element i denne og ev. senere evalueringer. 

 
2. RBU støtter forslaget til justeringer i dagens reisepolicy slik de fremgår av 

saksfremlegget.  
 

3. RBU ber om at opplæringen av rekvirenter vies større oppmerksomhet for å sikre at 
Helse Nords regionale reisepolicy etterleves. 

 
Konklusjon 
Med bakgrunn i den gjennomførte evalueringen vurderer adm. direktør at det er behov 
for å gjøre to justeringer i dagens reisepolicy – som følger (endringer i uthevet kursiv): 
 
1. Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere transportmiddel, kan 

lege/helsepersonell… endres til: 
Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere transportmiddel, skal 
lege/helsepersonell… 

 
2. Når pasienten har behov for rekvisisjon til dyrere transportmiddel… endres til:  

Når pasienten har behov for rekvisisjon til annet transportmiddel… 
 

Evalueringen har også avdekket behov for at helseforetakene styrker opplæringen av 
rekvirenter og oppfølging av etterlevelse av reisepolicy. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen av 
Helse Nords regionale reisepolicy til orientering. 

 
2. Styret er enig i de foreslåtte justeringene i dagens reisepolicy slik det fremgår av 

saksfremlegget.  
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3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene styrker opplæringen av 
rekvirenter for å sikre at Helse Nords regionale reisepolicy etterleves. 

 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Evaluering av reisepolicy – ivaretakelsen av pasienter med særskilt behov 

for tilrettelagt transport, rapport av 22. oktober 2013 
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1.0 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn

Under styrets behandling av anskaffelse av landeveistransport for pasienter ba styret i sak 2-
2013 om at reisepolitikken skulle: ”..gjennomgås og evalueres og legges frem for styrets 
behandling senest høsten 2013.”  

 
 
Helse Nord har utviklet felles regional reisepolicy i samarbeid mellom RHFet og HFene. 
Reisepolicy av 1. desember 2009 følger vedlagt. 

 
 
1.2 Hva er evaluert?
 

  

Det er i gjeldende reisepolicy nedfelt følgende om pasienter med særskilte behov: 
• ”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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Vårt utgangspunkt for denne evalueringen er spørsmålet om hvordan dagens reisepolicy 
følges, og ivaretar behovene til pasienter med særskilte behov for tilrettelagt transport. 
 
Under kartleggingen har vi undersøkt følgende: 
 
- Om syketransportforskriften oppfylles og etterleves 
- Om reisepolicy oppfylles og etterleves 
- Om funksjonalitet i systemet, som brukes for elektronisk rekvirering 
- Om underrapportering av avvik i forbindelse med transport av pasienter med særskilte behov  
- Om manglende kunnskap, interesse og prioritering hos rekvirentene ifbm rekvirering 
- Om manglende materiell hos transportørene  
 
Vi kommer nærmere inn på disse konkrete punktene underveis i evalueringen. 
 

1.3 Hvordan har vi evaluert? 
 
Evalueringen er gjennomført av Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakenes senter for 
paseintreiser.  
 
Følgende er involvert og rådspurt underveis: 
- Regionalt brukerutvalg (RBU) 
- Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark 
- Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS,  
 
I tillegg har vi gått gjennom og vurdert spørreundersøkelsen blant rekvirenter og brukere som 
ble gjennomført som en del av prosjekt kontinuerlig forbedring på pasientreiseområdet i Helse 
Nord (heretter omtalt som KF prosjektet), og sett nærmere på mediaklipp i perioden juni 2012 
til juni 2013. 
 
Intern revisjonen har revidert pasientreiseområdet nasjonalt i perioden fra 2012 til 2013. Det 
som konkret ble revidert var prosessene og samspillet mellom HFene (helseforetakene) 
v/pasientreisekontorene, Pasientreiser ANS og de ulike RHFene (regionale helseforetakene). 
Det er denne revisjonsrapporten det henvises til i evalueringen. 

2. Hvordan utøves praksisen ute på pasientreisekontorene? 
 

2.1 Kartlegging av dagens praksis på helseforetakene 
 
Sammenstilling av svarene fra de ulike pasientreisekontorene i Helse Nord. 
  
Hvordan sikrer en rett differensiering av tilbudet, hvilke rutiner og systemer har de for å sikre 
dette? Finnes slike rutiner, finnes sjekklister f eks for å fange opp ulike behov, når ringer 
varsellampene, tas individuelle hensyn/ses enkeltmennesket, eller er vi for standardiserte og 
behandler alle likt uansett? Hvordan følges rekvirentene opp, er det systemer for regelmessig 
informasjon og oppfølging, samt rutiner for når de enkeltvis skal følges opp i fht enkeltsaker 
som oppstår?.  
 
Differensieringen er ivaretatt av lokal håndheving av syketransportforskriften, samt Helse 
Nords reisepolicy. Når det gjelder individuell behandlinga, er det i første rekke behandler som 
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er ansvarlig og som utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag. Saksbehandler 
v/pasientreisekontor kan ta individuelle i den praktiske håndteringen og tilretteleggingen av 
reisen, for å bedre ivareta pasientens behov.  

 
Saksbehandler pasientreiser sjekker med pasienten, for å sikre at all nødvendig informasjon er 
tilgjengelig for å sikre korrekt transport for pasienten. Avdekkes spesielle behov under 
samtalen blir i pasienten i de fleste tilfeller henvist tilbake til behandler for å få det spesielle 
behovet dokumentert med en medisinsk rekvisisjon. 
 

Hvordan ivaretas pasienter som har behov for ledsager? 
Pasienter som har behov/krav på ledsager får dette, men behovet for ledsager må 
dokumenteres av behandler/rekvirent. Når behovet for ledsager er dokumentert, tas det til 
følge. Pasienter som har behov for ledsager, og som er over 18 år, må ha behovet dokumentert 
av sin behandler gjennom en medisinsk rekvisisjon. Foreligger dette blir transporten bestilt 
etter normal rutine med ledsager påført bestillingen.  

 
Er informasjonen til pasientene rundt pasientreisen og deres ansvar/rolle tydelig nok? 
Det er en stor utfordring å få ut informasjon om pasientreiser, fordi dette konkurrerer med all 
annen informasjon som også blir ansett å være viktig å formidle til pasientene.  
 
Ihht brukerundersøkelsen og pasientenes kjennskap til deres egne rettigheter (50 % har liten 
eller svært liten kjennskap til sine rettigheter), bør dette forbedres. 
 
Hvor godt kjenner rekvirentene til sitt ansvar i forbindelse med ivaretakelse av brukere med 
særskilt behov. 
 
Rekvirentene kjenner i ulik grad sitt ansvar for ivaretakelse av pasienter med særskilte behov. 
Hovedinntrykket er at pasientene i stor grad får rekvisisjon på det de ber om hos rekvirentene.  
 
Tendensene og tallene er relativ lik mellom de ulike HFene. 
 
Hvordan kan vi raskt identifisere avvik knyttet til manglende kunnskap og enkeltstående 
tilfeller? 
 
I samtale med pasienter, rekvirenter og transportører, samt ved arbeidet med samkjøring og 
drosjekoordinering er det bygget erfaring i organisasjonen Rekvirenten kontaktes og i samråd 
med denne gjøres det nødvendige endringer/tilpasninger, slik at de spesielle behovene for 
tilrettelagt transport dekkes. 
 
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. Hvor godt ivaretas dette? 
 
Informasjon sendes alle berørte kommuner med tilhørende institusjoner, legekontor, 
fysioterapeuter og andre behandlingssteder.  
 
Informasjon ved endringer i transporttilbudet har vært ivaretatt i ulik grad tidligere, og det har 
ved tidligere endringer til dels vært undervurdert hvor stort informasjonsbehovet faktisk er.  
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Ved forsøksordningen med bruk av større materiell fra Nord-Troms til Tromsø høsten 2012 
ble alle de aktuelle legekontorene informert på forhånd. På grunn av kort tidsfrist til oppstart 
ble dette ikke grundig nok, samtidig som budskapet ikke fikk tid til å synke inn hos de ulike 
behandlerne. Dette er erfaringer som det tas hensyn til ved innføringen av liknende tilbud. For 
eksempel helseekspressen fra Narvik.  
 
Hvordan ivaretas dette ved lange transportstrekninger, for eksempel Kvænangen – Tromsø. 
Hvordan blir målgruppa ivaretatt, ved bytting av transportmiddel? Hvordan fungerer 
samspillet mellom rekvirent og de som samkjører disse reisene? 
 
Samkjøring er hovedregelen ved lengre reiser. I den forbindelse er bytte av transportmiddel en 
naturlig del av reisen, ved at transport samles/splittes i knutepunkt. Om pasientens 
helsemessige tilstand (rekvisisjon på spesielt behov for tilrettelagt transport) tilsier at det ikke 
er forsvarlig å bytte transportmiddel underveis, blir dette ivaretatt. Dette gjelder uavhengig av 
reisens lengde.  
 
Rekvirenten kan ha kontakt med kjørekontoret hvis det er snakk om pasienter med behov for 
store tilpassinger av transporten. Rekvirent kan kontaktes av kjørekontoret for avklaring av 
eventuelle endringer eller andre nødvendige opplysninger. Pasientreisekontorene tilstreber å 
informere rekvirentene om særskilt å ta hensyn til pasienter med spesielt behov for tilrettelagt 
transport. 
 
Pasienter med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem urimelig 
belastning. Hvordan ivaretas dette?  
 
Pasienter som har fått rekvisisjon på medisinsk grunnlag, får transport/ventetid som er i tråd 
med den reisepolitikken som gjelder for Helse Nord. De som har særskilte behov som tilsier 
at de ikke kan vente får transport så snart det er mulig, dersom behovet er eksplisitt angitt i 
rekvisisjonen. Summen av reise- og behandlingstid sees i sammenheng for vurdering av 
medisinsk grunnlag. For enkelte grupper som for eksempel dialysepasienter blir det i utstrakt 
grad praktisert tilnærmet ingen ventetid. 
 
Hvordan rapporteres og dokumenteres avvikene i dag? 
 
DocMap benyttes av alle foretakene og større avvik rapporteres hit. Avvik rapporteres av 
pasienter, transportører, behandlere og fra saksbehandlere hos pasientreiser. Avvikene 
rapporteres via post, e-post, avviksskjemaer på internett/intranett og pr telefon. Avvikene 
klassifiseres av avviksmottaker og registreres i et internt system hos de ulike pasientreise 
kontorene. 
 
Hvordan fungerer systemene (NISSY), som benyttes ved elektronisk rekvirering, til at 
samhandlingen mellom de ulike aktørene blir mest mulig optimal? Legger dette 
begrensninger?  
Det er forskjell i kompetansen i bruk av verktøyet til elektronisk rekvirering 
 
Vår vurdering om funksjonalitet/brukergrensesnittet i systemet, som brukes for elektronisk 
rekvirering 
 
Ihht kartleggingen ute på pasientreisekontorene og rekvirentundersøkelsen, tyder funn på at 
brukergrensesnittet og en del av funksjonaliteten i datasystemet som brukes for elektronisk 
rekvirering, kunne vært bedre. 
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Forbedringer av funksjonalitet og brukervennlighet, er et kontinuerlig arbeid som pågår 
mellom helse foretakenes senter for pasientreiser ANS (systemeier) og de ulike 
pasientreisekontor. 
 

2.2 Gjennomgang av rekvirent- og brukerundersøkelsen og aktuelle punkter 
 
Rekvirent- og brukerundersøkelsen er innarbeidet og brukt ved kartleggingen av de ulike 
spørsmålene under ”Hvordan utøves praksisen ute på pasientreisekontorene”. 
 
Hovedpunktene fra rekvirentundersøkelsen er at de aller fleste rekvirentene rekvirerer 
sjeldent, har i liten grad kjennskap til reglene rundt spesielle behov ved transport, og svært 
sjeldent rekvirer annen transport enn pasienten ber om. Det er også behov for bedre opplæring 
både rundt regelverk, men spesielt i forhold til systemet. 
 
Hovedpunktene fra brukerundersøkelsen er at halvparten av de spurte i brukerundersøkelsen 
har liten kunnskap om rettighetene knyttet til bruk av pasientreiser. 
 

2.3 Gjennomgang av syketransportforskriften og krav til ivaretakelsen av 
brukere med særskilt behov 
 

Så lenge dokumentasjon som tilsier at en pasient har et særskilt behov det skal tas hensyn til, 
har pasient i h. h. til syketransportforskriften rett til å få sin reise tilpasset ved bruk av 
spesialtransport.  

 
Det vil si at pasienten som har denne dokumentasjonen, får ivaretatt sine særskilte behov. 
 
Vår vurdering om syketransportforskriften oppfylles og etterleves 
 
Basert på våre funn i evalueringen, er det ingenting som tyder på at denne ikke etterleves. 
Tvert imot, pasientreisekontorene i Helse Nord har stort fokus på å ivareta denne.  
 

2.4 Gjennomgang av den nasjonale rekvisisjonspraksisen og krav til 
ivaretakelsen av brukere med særskilt behov. 

 
Den nasjonale rekvisisjonspraksisen regulerer arbeidsdeling, roller og ansvar i 
gjennomføringen av pasientreiser med rekvisisjon.  
 
Det er behandler som er ansvarlig for å vurdere behov for ledsager og særskilte behov, samt 
utstede rekvisisjonen på medisinsk grunnlag. 
 
Vår vurdering om manglende kunnskap, interesse og prioritering hos rekvirentene ifbm 
rekvirering 
 
De viktigste punktene med analyser fra KF-prosjektet) i 2012:  
 

- Det er variasjon i hvordan kontorene gjennomfører opplæring og oppfølging av 
rekvirentene. Noen kontor har dedikerte ressurser med ansvar for dette, andre har 
tidligere hatt det. 
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- Rekvirentene har ikke nok fokus og kjennskap til regelverket, for å selvstendig 
vurdere de krav som fremstilles av pasient og rekvirere annerledes. 

 
Generelt tyder funnene fra KF-prosjektet, rekvirent- og brukerundersøkelsen samt 
pasientreisekontorenes egne erfaringer, på at rekvisisjonspraksisen bør evalueres på nasjonalt 
nivå.  
 
 
Hvordan kan vi raskt identifisere avvik knyttet til manglende kunnskap og enkeltstående 
tilfeller? 

2.5 Oversikt over avviksmeldinger 
 
I 2012 var det gjennomført ca 1 million reiser med drosjer og fly i Helse Nord. I samme 
periode var det registrert 40 avvik i forbindelse ivaretakelse med av brukere med særskilt 
behov. Disse avvikene er typisk knyttet til følgende: 
- Bestilt rullestolbil, feil i leveranse 
- Feil rekvirering – ikke spesifisert behov for tilrettelagt transport 
 
 
Gjennomgang av avvik identifisert i mediaklipp 
Vi har gått igjennom alle mediehenvendelser i perioden fra 010712 til 010713 for aviser og 
kilder i Helse Nord (Finnmark, Troms og Nordland), for å finne avvik som omhandler brukere 
med et særskilt/spesielt behov for tilrettelagt transport. Totalt sett var det registrert 6 tilfeller 
 
Vår vurdering om reisepolicy oppfylles og etterleves 
 
Ved en gjennomgang av mediesaker, er det ikke grunn til å tro at dette er mangel eller feil i 
reisepolicy. Tilfellene vi har identifisert gjelder enten feil hos pasientreiser ifbm med 
bestilling av reise, eller hos rekvirenten som skal beskrive behovet for tilrettelagt transport. 
 
Oversikt over registrerte avviksmeldinger på pasientreisekontorene 
For de 4 pasientreisekontorene i Helse Nord, ble det totalt sett registrerte 40 avvik i løpet av et 
år. Dette er knyttet til manglende ivaretakelse av spesielle/særskilte behov for tilrettelagt 
transport. 
 
Vår vurdering om rapportering av avvik i forbindelse med transport av pasienter med 
særskilte behov  
 
Antallet rapporterte avvik er ikke stort i forhold til totalt antall transporter. Men det er ei 
oppfatning i helseforetakene at det er noen mørketall i forhold til dette, og at ikke alle 
avvikene blir rapportert inn eller håndtert godt nok internt i foretakene. Antallet avvik kan 
derfor være høyere. Samtidig er det ingenting i våre funn, som tilsier at dette antallet er veldig 
stort. 
 
Det er ulike retningslinjer for avviksrapporteringen på pasientreisekontorene i Helse Nord.  
 
Intern revisjonsrapporten har gjort funn i sin rapport, som bekrefter dette og har kommet med 
følgende anbefaling i revisjonsrapporten: 
 

”Det bør vurderes utarbeidet felles retningslinjer for hvilke avvik og uønskede 
hendelser vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør som systematisk bør 
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dokumenteres, følges opp og inngå i den læringsbaserte utviklingen av 
pasientreiseområdet.” 

 
Anbefalingene i internrevisjonsrapporten vil Helse Nord følge opp som en egen sak. 

2. Innspill fra RBU 
 
På møtet med Regionalt brukerutvalg 27.06.2013, kom det opp mange gode tilbakemeldinger. 
I forhold til ivaretakelsen av brukere med særskilt behov, er følgende hovedpunkter fra møtet 
trukket frem: 
- Erfaringene fra rekvirenter og pasienter må tas med i evalueringen 
- En del eksempler som ble nevnt, kan tyde på at samspillet mellom rekvirenter og 
pasientreisekontor har et forbedringspotensiale. 

3. Innspill fra Fylkesmennene 
 
Alle fylkesmennene og pasientreisekontor ble invitert til en videokonferanse 20.09.2013. 
 
På spørsmål om hvordan det oppfattes at pasientreisekontorene ivaretar brukere med særskilt 
behov for tilrettelagt transport, kom det frem følgende tilbakemelding fra fylkesmennene: 
 
- Behovet for tilrettelagt transport kan bli økende i forbindelse med kompleksiteten på reisen. 
Dette forholdet må vurderes av behandler/rekvirent i hvert enkelt tilfelle. 
- Utfordringer med samkjørt transport – informasjon om behov for tilrettelagt transport skal 
formidles i slike sammenhenger.  
- Ved spesielle/særskilte behov må reisen skje innen rimelig tid. Det bør være generelle 
føringer fra Helse Nord RHF på retningslinjer i forhold til ventetid policy ved spesielle 
særskilte/behov. 
 
 
4. Konklusjon og tiltak 
 
Evalueringen er rettet mot pasienter med særskilt behov for tilrettelagt transport. Vi vurderer 
at det ikke er behov for å gjøre endringer i dagens reisepolicy, utover det som er nevnt under 
de foreslåtte tiltakene.  
 
4.1 Foreslåtte tiltak: 
 
Om manglende kunnskap, interesse og prioritering hos rekvirentene ifbm rekvirering 

 
1) Styrke opplæringen av behandlere/rekvirenter 
 
2) Initiativ til å evaluere nasjonal rekvisisjonspraksis 
 
3) Helseforetakene bes om å presisere rekvirentenes rolle og ansvar i forbindelse med 
gjennomføring av reise.  

 
Om underrapportering av avvik i forbindelse med transport av pasienter med særskilte behov 
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1) Utarbeide felles retningslinjer i Helse Nord for hvordan avvik skal følges opp og 
settes i system på pasientreiseområdet. 
 

Om reisepolicy oppfylles og etterleves 
 

1) Forslag til følgende redigeringer i dagens reisepolicy:  
- Første punkt under generelt: ”Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere 
transportmiddel, kan lege/helsepersonell…” 

- Dette endres til: ”skal lege/helsepersonell…” 
- Under Norm for reisetid og ventetid: ”Når pasienten har behov for rekvisisjon til 
dyrere transportmiddel (drosje/turvogn) av helsemessige årsaker…# 

- Dette endres til: ”Når pasienten har behov for rekvisisjon til annet 
transportmiddel (drosje/turvogn) av helsemessige årsaker…”  
 
2) Bedre informasjon til behandler om at en komplisert og krevende reise må kreve en 
nærmere vurdering om behovet for tilrettelagt transport. 
 
3) Tettere oppfølging av rekvirentene på rekvireringer, som man ser kan være vurdert 
feil 

 
Tiltakene rettet mot behandlere/rekvirenter vil bli gjennomført som en del av den løpende 
rekvirent oppfølgingen, og er HF-enes ansvar. 

 
4.2 Gjennomførte tiltak 
 
I forbindelse med utlysningen av den nye anskaffelsen knyttet til landeveistransport, ble det 
utarbeidet konkrete krav til transportøren i forbindelse med transport av brukere med særskilt 
behov. Disse ble utarbeidet etter innspill fra Regionalt brukerutvalg (RBU). 
 
Dette gjelder blant annet krav til komfort, røyk og allergi og alder på materiell.  
Leverandør skal påse at behandlerens beskrivelse av særlige behov for tilpasset transport 
ivaretas, og at transporten tar hensyn til pasientens verdighet og behov for komfort, og ikke 
påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer pasientens helsetilstand. 
 

5 Referanseliste 
 
Følgende sentrale dokumenter og dokumentasjon brukt i evalueringen:  
- Resultater og analyser fra KF prosjektet i 2012 
- Syketransportforskriften 
- Rekvisisjonspraksis 2.0 
- Bruker- og rekvirentundersøkelsen. 
- Internrevisjonsrapporten 
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Vedlegg 1: Reisepolicy for Helse Nord 
 
 
 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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